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24.10.2013 Nr.	59/1EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	2002/55/EF	av	13.	juni	2002	
om	markedsføring	 av	 grønnsakfrø(1),	 særlig	 artikkel	 43	 nr.	 3	
og	5,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1) I	 kommisjonsvedtak	 2005/5/EF	 av	 27.	 desember	 2004
om	 fastsetjing	 av	 nærmare	 reglar	 for	 samanliknande
fellesskapsforsøk	med	 og	 fellesskapsanalysar	 av	 frø	 og
økslingsmateriale	av	visse	planteartar	til	jordbruksføremål
og	 visse	 grønsakartar	 og	 vinstokkar	 som	 er	 nemnde	 i
rådsdirektiv	 66/401/EØF,	 66/402/EØF,	 68/193/EØF,
92/33/EØF,	 2002/54/EF,	 2002/55/EF,	 2002/56/EF	 og
2002/57/EF,	 for	 åra	 2005-2009(2)	 fastsettes	 reglene
for	 sammenlignende	 forsøk	 og	 analyser	 som	 skal
gjennomføres	 i	 samsvar	 med	 rådsdirektiv	 2002/55/
EF	 med	 hensyn	 til	 Asparagus officinalis	 i	 tidsrommet
2005-2009.

2) Organet	som	er	ansvarlig	for	gjennomføringen	av	nevnte
forsøk	og	 analyser,	 har	 underrettet	Kommisjonen	om	at
arbeidet	har	gått	raskere	enn	forventet	og	at	ettersom	de
planter	som	er	observert	i	tidsrommet	2005-2007	har	hatt
en	god	utvikling,	forventer	organet	nå	at	alle	observasjoner
som	 kreves	 i	 henhold	 til	 prosjektinnbydelsen	 som	 ble
offentliggjort	 21.	 juni	 2004(3),	 vil	 være	 avsluttet	 innen
utgangen	av	2008	i	stedet	for	2009.	Organet	konstaterte
at	 de	 samlede	 støtteberettigede	 kostnadene	 følgelig	 vil
bli	lavere	enn	opprinnelig	beregnet,	mens	kostnadene	for
2008	vil	bli	høyere.

3) På	 grunnlag	 av	 disse	 kjensgjerningene	 har	 det
ansvarlige	organ	framlagt	forslag	til	ny	beregning	av	de
støtteberettigede	kostnadene	og	til	fellesskapsbidraget.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	335	av	20.12.2007,	s.	57,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	60/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	1.

(1)	 EFT	L	193	av	20.7.2002,	s.	33.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-	 EFT	L	193	av	20.7.2002,	s.	33.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-
tiv	2006/124/EF	(EUT	L	339	av	6.12.2006,	s.	12).

(2)	 EUT	L	2	av	5.1.2005,	s.	12.
(3)	 http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.

4) De	 støtteberettigede	 kostnadene	 og	 fellesskapsbidraget
bør	derfor	tilpasses.

5) Vedtak	2005/5/EØF	bør	derfor	endres.

6) Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse
fra	Den	faste	komité	for	frø	og	formeringsmateriale	innen
jordbruk,	hagebruk	og	skogbruk	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

I	vedtak	2005/5/EF	gjøres	følgende	endringer:

1. I	artikkel	1	første	ledd	endres	«2009»	til	«2008».

2. I	artikkel	3	første	ledd	endres	«2009»	til	«2008».

3. Vedlegget	endres	i	samsvar	med	vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	13.	desember	2007.

For Kommisjonen

Markos	KYPRIANOU

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	13.	desember	2007

om	 endring	 av	 vedtak	 2005/5/EF	 med	 hensyn	 til	 sammenlignende	 fellesskapsforsøk	 med	 og	
fellesskapsanalyser	av	frø	og	formeringsmateriale	av	Asparagus officinalis	i	henhold	til	rådsdirektiv	

2002/55/EF(*)

[meddelt under nummer K(2007) 6168]

(2007/852/EF)

2013/EØS/59/01

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/2 24.10.2013

VEDLEGG

I	vedlegget	til	vedtak	2005/5/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Tabellen	med	overskriften	«Forsøk	og	analysar	som	skal	gjennomførast	i	2008»	erstattes	med	følgende	tabell:

«Forsøk	og	analysar	som	skal	gjennomførast	i	2008

Art Ansvarleg	organ Krav	som	skal	vurderast Tal	på	
prøver

Kostnader	
som	kan	
dekkjast	
(euro)

Høgste	finansielle	
støttesum	frå	

Fellesskapet	(svarar	til	
80	%	av	kostnadene	som	

kan	dekkjast)		
(euro)

Asparagus	
officinalis(*)

BSA	Hannover	(D) Sortsektleik	og	
sortsreinleik	
(feltforsøk)

Ytre	frøkvalitet	
(laboratorieanalyse)

100 43	495 34	794

Samla	kostnad 34	794

(*)	 Forsøk	og	analysar	som	varer	lenger	enn	eitt	år.»

2.	 Tabellen	med	overskriften	«Forsøk	og	analysar	som	skal	gjennomførast	i	2009»	utgår.

_____________



24.10.2013 Nr.	59/3EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	2002/55/EF	av	13.	juni	2002	
om	markedsføring	av	grønnsakfrø(1),

under	 henvisning	 til	 kommisjonsvedtak	 2005/5/EF	 av	
27.	 desember	 2004	 om	 fastsetjing	 av	 nærmare	 reglar	 for	
samanliknande	 fellesskapsforsøk	 med	 og	 fellesskapsanalysar	
av	 frø	 og	 økslingsmateriale	 av	 visse	 planteartar	 til	
jordbruksføremål	og	visse	grønsakartar	og	vinstokkar	 som	er	
nemnde	i	rådsdirektiv	66/401/EØF,	66/402/EØF,	68/193/EØF,	
92/33/EØF,	2002/54/EF,	2002/55/EF,	2002/56/EF	og	2002/57/
EF,	for	åra	2005-2009(2),	særlig	artikkel	3,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	vedtak	2005/5/EF	fastsettes	reglene	for	sammenlignende	
forsøk	 og	 analyser	 som	 skal	 gjennomføres	 i	 samsvar	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	335	av	20.12.2007,	s.	59,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	60/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	1.

(1)	 EFT	L	193	av	20.7.2002,	s.	33.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-	 EFT	L	193	av	20.7.2002,	s.	33.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-
tiv	2006/124/EF	(EUT	L	339	av	6.12.2006,	s.	12).

(2)	 EUT	L	2	av	5.1.2005,	s.	12.

	 med	rådsdirektiv	2002/55/EF	med	hensyn	 til	Asparagus 
officinalis	i	tidsrommet	2005-2009.

2)	 Forsøkene	og	analysene	som	er	foretatt	 i	2005,	2006	og	
2007,	bør	videreføres	i	2008	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Eneste artikkel

Sammenlignende	fellesskapsforsøk	med	og	fellesskapsanalyser	
av	frø	og	formeringsmateriale	av	Asparagus officinalis	som	ble	
innledet	i	2005,	skal	videreføres	i	2008	i	samsvar	med	vedtak	
2005/5/EF.

Utferdiget	i	Brussel,	13.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	13.	desember	2007

om	 videreføring	 i	 2008	 av	 sammenlignende	 fellesskapsforsøk	med	 og	 fellesskapsanalyser	 av	 frø	
og	formeringsmateriale	av	Asparagus officinalis	som	ble	innledet	i	2005	i	henhold	til	rådsdirektiv	

2002/55/EF(*)

(2007/853/EF)

2013/EØS/59/02



Nr. 59/4 24.10.2013EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i korn(1), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(2), særlig artikkel 7, 
og

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), særlig 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) De aktive stoffene pyrimetanil, petoksamid, bifenazat og 
rimsulfuron ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/
EØF ved henholdsvis kommisjonsdirektiv 2006/74/EF(4), 
2006/41/EF(5), 2005/58/EF(6) og 2006/39/EF(7).

2) Oppføringen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av 
de berørte aktive stoffene bygde på en vurdering 
av opplysninger som var framlagt om de foreslåtte 
bruksområdene. Visse medlemsstater har i samsvar med  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 5.10.2007, s. 4, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2008 av 6. juni 2008 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 58, 25.9.2008, s. 3.

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2007/57/EF (EUT L 243 av 18.9.2007, s. 61).

(2) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved direktiv  
2007/57/EF.

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2007/52/EF (EUT L 214 av 17.8.2007, s. 3).

(4) EUT L 235 av 30.8.2006, s. 17.
(5) EUT L 187 av 8.7.2006, s. 24.
(6) EUT L 246 av 22.9.2005, s. 17.
(7) EUT L 104 av 13.4.2006, s. 30.

artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i nevnte direktiv framlagt 
opplysninger om disse bruksområdene. De tilgjengelige 
opplysningene er blitt gjennomgått og er tilstrekkelige 
til at det kan fastsettes visse grenseverdier for 
restmengder.

3) Dersom det ikke finnes noen fellesskapsgrenseverdi 
eller midlertidig grenseverdi for restmengder, skal 
medlemsstatene fastsette en midlertidig nasjonal 
grenseverdi i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) 
i direktiv 91/414/EØF før plantevernmidler som 
inneholder disse aktive stoffene, kan godkjennes.

4) Fellesskapets grenseverdier for restmengder og 
verdiene anbefalt i Codex Alimentarius fastsettes 
og vurderes etter lignende framgangsmåter. Codex 
inneholder flere grenseverdier for rester av bifenazat. 
Grenseverdiene som bygger på grenseverdiene i Codex, 
er blitt vurdert på bakgrunn av risikoen for forbrukerne. 
Det er ikke påvist noen risiko med utgangspunkt 
i de toksikologiske sluttpunktene som bygger på 
undersøkelsene Kommisjonen har tilgang til.

5) I Kommisjonens sammenfattende rapporter, som 
ble utarbeidet i forbindelse med oppføringen av de 
aktuelle aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/
EØF, ble akseptabelt daglig inntak (ADI) og, dersom 
det var nødvendig, akutt referansedose (ARfD) 
fastsatt. Forbrukernes eksponering for næringsmidler 
behandlet med det aktuelle aktive stoffet er blitt 
vurdert i samsvar med fellesskapsframgangsmåtene. 
Det er også tatt hensyn til retningslinjene offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon(8) og til uttalelse fra 
Vitenskapskomiteen for planter(9) om metoden 
som er brukt. Det konkluderes med at de foreslåtte 
grenseverdiene for restmengder ikke vil føre til at de 
nevnte akseptable daglige inntakene eller de nevnte 
akutte referansedosene vil bli overskredet.

(8) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», 
utarbeidet av GEMS/Food Programme i samarbeid med Codex-komiteen 
for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, 
1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(9) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om spørsmål i forbindelse med 
endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/
EØF (uttalelse avgitt av Vitenskapskomiteen for planter 14. juli 1998) 
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/62/EF

av 4. oktober 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for bifenazat, 
petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron(*)

2013/EØS/59/03
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6)	 For	å	sikre	at	forbrukerne	er	tilstrekkelig	beskyttet	mot	
å	 bli	 eksponert	 for	 rester	 som	 følge	 av	 ulovlig	 bruk	
av	 plantevernmidler,	 bør	 det	 fastsettes	 midlertidige	
grenseverdier	 for	 restmengder	 for	 de	 aktuelle	
kombinasjonene	 av	 produkt	 og	 plantevernmiddel	 på	
grunnlag	av	bestemmelsesgrensen.

7)	 Fastsettelse	 av	 slike	 midlertidige	 grenseverdier	 for	
restmengder	 på	 fellesskapsplan	 er	 ikke	 til	 hinder	
for	 at	 medlemsstatene	 kan	 fastsette	 midlertidige	
grenseverdier	 for	 de	 aktuelle	 stoffene	 i	 samsvar	med	
artikkel	 4	 nr.	 1	 bokstav	 f)	 i	 direktiv	 91/414/EØF	 og	
vedlegg	 VI	 til	 nevnte	 direktiv.	 Et	 tidsrom	 på	 fire	 år	
anses	 som	 tilstrekkelig	 for	 å	 godkjenne	 ytterligere	
bruksområder	 for	 de	 aktuelle	 aktive	 stoffene.	 De	
midlertidige	 grenseverdiene	 for	 restmengder	 bør	
deretter	bli	endelige.

8)	 Det	 er	 derfor	 nødvendig	 å	 endre	 grenseverdiene	 for	
restmengder	 fastsatt	 i	 vedleggene	 til	 direktiv	 86/362/
EØF	og	90/642/EØF	for	å	gjøre	det	mulig	å	overvåke	
og	kontrollere	forbudet	mot	bruk	av	disse	stoffene,	og	
for	å	beskytte	forbrukerne.

9)	 Direktiv	 86/362/EØF	 og	 90/642/EØF	 bør	 derfor	
endres.

10)	Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	Den	faste	komité	for	næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg	 II	 til	 direktiv	 86/362/EØF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	I	til	dette	direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg	 II	 til	 direktiv	 90/642/EØF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	II	til	dette	direktiv.

Artikkel 3

Medlemsstatene	 skal	 innen	5.	 april	 2008	vedta	og	kunngjøre	
de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 etterkomme	
dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	 Kommisjonen	
teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	 sammenligningstabell	
som	 viser	 sammenhengen	 mellom	 disse	 bestemmelsene	 og	
bestemmelsene	i	dette	direktiv.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	6.	april	2008.

Disse	bestemmelsene	skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	til	
direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
fastsettes	av	medlemsstatene.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	4.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/362/EØF	innsettes	følgende	rader	for	bifenazat,	petoksamid,	pyrimetanil	og	rimsulfuron:

«Rester	av	plantevernmidler Grenseverdier	i	mg/kg

Bifenazat 0,01(*)(p)
KORN

Petoksamid 0,01(*)(p)
KORN

Pyrimetanil 0,05(*)(p)
KORN

Rimsulfuron 0,05(*)(p)
KORN

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.
(p)	 Angir	midlertidige	grenseverdier	for	restmengder	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	1	bokstav	f)	i	direktiv	91/414/EØF.	Dersom	den	

ikke	endres,	vil	denne	verdien	bli	endelig	med	virkning	fra	25.	oktober	2011.»
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VEDLEGG II

I	 del	A	 i	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 90/642/EØF	 innsettes	 følgende	 kolonner	 for	 bifenazat,	 petoksamid,	 pyrimetanil	 og	
rimsulfuron:

«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	
(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	
restmengder	gjelder	for Bifenazat Petoksamid Pyrimetanil Rimsulfuron

1.	 Frukt,	 frisk,	 tørket	 eller	 rå,	konservert	 ved	 frysing,	
uten	tilsetning	av	sukker;	nøtter

0,01(*)(p) 0,05(*)(p)

i)	 SITRUSFRUKTER 0,01(*)(p) 10(p)

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner	 (herunder	 klementiner	 og	 andre	
hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii)	 NØTTER	(med	eller	uten	skall) 0,01(*)(p)

Mandler 0,2(p)

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter 0,2(p)

Valnøtter

Andre 0,05(*)(p)

iii)	 KJERNEFRUKTER 0,01(*)(p) 5(p)

Epler

Pærer

Kveder

Andre
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	
(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	
restmengder	gjelder	for Bifenazat Petoksamid Pyrimetanil Rimsulfuron

iv)	 STEINFRUKTER 0,01(*)(p)

Aprikoser 3(p)

Kirsebær

Ferskener	(herunder	nektariner	og	andre	hybrider) 10(p)

Plommer 3(p)

Andre 0,05(*)(p)

v)	 BÆR	OG	SMÅ	FRUKTER

a)		 Borddruer	og	vindruer 0,01(*)(p) 5(p)

Borddruer

Vindruer

b)		 Jordbær	(unntatt	viltvoksende) 2(p) 5(p)

c)		 Bær	fra	halvbusker	(unntatt	viltvoksende) 0,01(*)(p)

Bjørnebær 10(p)

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær 10(p)

Andre 0,05(*)(p)

d)		 Andre	små	frukter	og	bær	(unntatt	viltvoksende) 0,01(*)(p) 5(p)

Blåbær

Tranebær

Solbær,	hvitrips	og	rødrips

Stikkelsbær

Andre

e)		 Viltvoksende	bær	og	frukter 0,01(*)(p) 0,05(*)(p)

vi)	 FORSKJELLIGE	FRUKTER 0,01(*)(p)

Avokadoer

Bananer 0,1(p)

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	
(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	
restmengder	gjelder	for Bifenazat Petoksamid Pyrimetanil Rimsulfuron

Litchi

Mango

Oliven	(bordoliven)

Oliven	(oljeekstraksjon)

Papaya

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre 0,05(*)(p)

2.	 Grønnsaker,	 friske	 eller	 ubehandlede,	 fryste	 eller	
tørkede

0,01(*)(p) 0,05(*)(p)

i)	 ROT-	OG	KNOLLVEKSTER 0,01(*)(p)

Rødbeter

Gulrøtter 1(p)

Kassava

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre 0,05(*)(p)

ii)	 LØK 0,01(*)(p)

Hvitløk

Kepaløk 0,1(p)

Sjalottløk

Pipeløk

Andre 0,05(*)(p)
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	
(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	
restmengder	gjelder	for Bifenazat Petoksamid Pyrimetanil Rimsulfuron

iii)	 FRUKTBÆRENDE	GRØNNSAKER

a)		 Søtvierfamilien

Tomater 0,5(p) 1(p)

Paprika 2(p) 2(p)

Eggfrukter 0,5(p) 1(p)

Okra

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

b)		 Gresskarfamilien	–	spiselig	skall 0,3(p) 1(p)

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c)		 Gresskarfamilien	—	uspiselig	skall 0,01(*)(p) 0,05(*)(p)

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d)		 Sukkermais 0,01(*)(p) 0,05(*)(p)

iv)	 KÅL 0,01(*)(p) 0,05(*)(p)

a)		 Blomsterkål

Brokkoli	(herunder	calabrese)

Blomkål

Andre

b)		 Hodekål

Rosenkål

Hvitkål

Andre

c)		 Bladkål

Kinakål

Grønnkål

Andre

d)		 Knutekål

v)	 BLADGRØNNSAKER	OG	FRISKE	URTER 0,01(*)(p)

a)		 Salat	og	lignende

Karse
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	
(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	
restmengder	gjelder	for Bifenazat Petoksamid Pyrimetanil Rimsulfuron

Vårsalat

Salat 10(p)

Bredbladet	endiv

Salatsennep

Blader	og	stengler	av	kål,	herunder	nepeblad

Andre 0,05(*)(p)

b)		 Spinat	og	lignende 0,05(*)(p)

Spinat

Bladbete

Andre

c)		 Brønnkarse 0,05(*)(p)

d)		 Salatsikori 0,05(*)(p)

e)		 Urter 3(p)

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi)	 BELGFRUKTER	(friske) 0,01(*)(p)

Bønner	(med	belg) 2(p)

Bønner	(uten	belg)

Erter	(med	belg)

Erter	(uten	belg) 0,2(p)

Andre 0,05(*)(p)

vii)	 STENGELGRØNNSAKER	(friske) 0,01(*)(p)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre 1(p)

Rabarbra



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/12 24.10.2013

«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	
(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	
restmengder	gjelder	for Bifenazat Petoksamid Pyrimetanil Rimsulfuron

Andre 0,05(*)(p)

viii)	SOPP 0,01(*)(p) 0,05(*)(p)

a)		 Dyrket	sopp

b)		 Viltvoksende	sopp

3.	 Tørkede	belgfrukter 0,01(*)(p) 0,01(*)(p) 0,5(p) 0,05(*)(p)

Bønner

Linser

Erter

Lupiner

Andre

4.	 Oljeholdige	frø 0,02(*)(p) 0,01(*)(p) 0,1(*)(p) 0,05(*)(p)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Hampefrø

Gresskarfrø

Andre

5.	 Poteter 0,01(*)(p) 0,01(*)(p) 0,05(*)(p) 0,05(*)(p)

Tidligpoteter

Matpoteter

6.	 Te	(tørkede	blader	og	stilker,	gjærede	og	ugjærede,	av	
Camellia sinensis)

0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*)(p) 0,1(p)

7.	 Humle	(tørket),	herunder	humle	i	form	av	pelleter	og	
ikke-konsentrert	pulver

0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*)(p) 0,1(*)(p)

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.
(p)	 Angir	midlertidig	grenseverdi	for	restmengder	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	1	bokstav	f)	i	direktiv	91/414/EØF.	Dersom	den	ikke	

endres,	vil	denne	verdien	bli	endelig	med	virkning	fra	25.	oktober	2011.»
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 86/362/EØF	 av	 24.	 juli	
1986	 om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	på	og	i	korn(1),	særlig	artikkel	10,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	90/642/EØF	av	27.	november	
1990	 om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	 på	 eller	 i	 visse	 produkter	 av	 vegetabilsk	
opprinnelse,	herunder	frukt	og	grønnsaker(2),	særlig	artikkel	7,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	91/414/EØF	av	15.	juli	1991	
om	markedsføring	av	plantefarmasøytiske	produkter(3),	særlig	
artikkel	4	nr.	1	bokstav	f),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	henhold	til	direktiv	91/414/EØF	er	det	medlemsstatenes	
ansvar	å	godkjenne	plantefarmasøytiske	produkter	til	bruk	
på	bestemte	 avlinger.	Slike	godkjenninger	må	bygge	på	
en	vurdering	av	virkningene	på	menneskers	og	dyrs	helse	
og	på	miljøet.	Blant	de	 faktorer	 som	det	må	 tas	hensyn	
til	i	slike	vurderinger,	er	den	eksponeringen	brukeren	og	
andre	personer	som	er	til	stede,	utsettes	for,	virkningen	på	
miljøet	i	jord,	vann	og	luft	samt	virkningen	på	mennesker	
og	 dyr	 gjennom	 konsum	 av	 restmengder	 på	 behandlet	
avling.

2)	 Grenseverdiene	for	restmengder	(MRL)	gjenspeiler	bruk	
av	 de	 minste	 mengdene	 med	 plantevernmidler	 som	 er	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	329	av	14.12.2007,	s.	40,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	61/2008	av	6.	 juni	2008	om		
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	58,	25.9.2008,	s.	3.

(1)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/62/EF	(EUT	L	260	av	5.10.2007,	s.	4).

(2)	 EFT	L	 350	 av	 14.12.1990,	 s.	 71.	Direktivet	 sist	 endret	 ved	 kommisjons-
direktiv	2007/62/EF.

(3)	 EFT	L	230	av	19.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/52/EF	(EUT	L	214	av	17.8.2007,	s.	3).

nødvendige	for	å	sikre	et	effektivt	plantevern,	brukt	på	en	
slik	måte	at	restmengdene	blir	så	små	som	praktisk	mulig,	
samtidig	 som	 de	 er	 toksikologisk	 akseptable,	 særlig	
når	 det	 gjelder	 forbrukernes	 beregnede	 inntak	 gjennom	
kosten.

3)	 I	påvente	av	at	 søkeren	 sender	over	data,	 er	det	 fastsatt	
midlertidige	grenseverdier	for	rester	av	atrazin	i	direktiv	
86/362/EØF	 ved	 kommisjonsdirektiv	 2007/7/EF(4).	
Etter	 nærmere	 undersøkelser	 viste	 det	 seg	 at	 det	 var	
behov	for	å	bruke	mer	tid	på	å	skaffe	til	veie	forsøksdata	
om	 restmengder.	 Gyldighetstiden	 for	 de	 midlertidige	
grenseverdiene	for	rester	av	atrazin	bør	derfor	forlenges.

4)	 Grenseverdiene	 for	 rester	 av	 plantevernmidler	 som	
omfattes	av	direktiv	90/642/EØF,	 skal	vurderes	 løpende	
og	 kan	 endres	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	 nye	 eller	 endrede	
bruksområder.	 Kommisjonen	 er	 blitt	 underrettet	 om	
nye	eller	endrede	bruksområder	som	kan	antas	å	føre	til	
endringer	 i	 restmengdene	 av	 acetamiprid,	 deltametrin,	
indoksakarb,	 pendimetalin,	 pymetrozin,	 pyraklostrobin,	
tiakloprid	og	trifloksystrobin.

5)	 Med	 hensyn	 til	 imazalil	 har	 en	medlemsstat	 underrettet	
Kommisjonen	om	at	den	ønsker	å	revidere	de	nasjonale	
grenseverdiene	for	restmengder	i	samsvar	med	artikkel	8	
i	 direktiv	 90/642/EØF	 på	 grunn	 av	 bekymringer	 over	
forbrukernes	inntak.	Et	forslag	til	revisjon	av	Fellesskapets	
grenseverdier	 for	 restmengder	 er	 blitt	 framlagt	 for	
Kommisjonen.

6)	 Forbrukernes	livslange	eksponering	for	plantevernmidler	
ved	inntak	av	næringsmidler	som	kan	inneholde	rester	av	
dem,	er	blitt	undersøkt	og	vurdert	etter	de	framgangsmåter	
og	 den	 praksis	 som	 benyttes	 i	 Fellesskapet,	 idet	 det	 er	
tatt	 hensyn	 til	 retningslinjene	 som	 er	 offentliggjort	 av	
Verdens	 helseorganisasjon(5).	 På	 grunnlag	 av	 de	 nevnte	
undersøkelser	 og	 vurderinger	 bør	 grenseverdiene	 for	
rester	 av	 de	 nevnte	 plantevernmidlene	 fastsettes	 på	 en	
måte	 som	 sikrer	 at	 det	 akseptable	 daglige	 inntaket	 ikke	
overskrides.

(4)	 EUT	L	43	av	15.2.2007,	s.	19.
(5)	 «Guidelines	 for	 predicting	 dietary	 intake	 of	 pesticide	 residues	 (revised)»,	

utarbeidet	 av	 GEMS/Food	 Programme	 i	 samarbeid	med	 Codex-komiteen	
for	rester	av	plantevernmidler,	offentliggjort	av	Verdens	helseorganisasjon,	
1997	(WHO/FSF/FOS/97.7).

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/73/EF

av	13.	desember	2007

om	endring	av	visse	vedlegg	til	rådsdirektiv	86/362/EØF	og	90/642/EØF	med	hensyn	til	grenseverdier	
for	rester	av	acetamiprid,	atrazin,	deltametrin,	imazalil,	 indoksakarb,	pendimetalin,	pymetrozin,	

pyraklostrobin,	tiakloprid	og	trifloksystrobin(*)

2013/EØS/59/04
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7)	 Det	 er	 fastsatt	 en	 akutt	 referansedose	 (ARfD)	 for	
acetamiprid,	 deltametrin,	 imazalil,	 indoksakarb,	
pymetrozin,	 pyraklostrobin	 og	 tiakloprid.	 Forbrukernes	
livslange	 eksponering	 for	 disse	 plantevernmidlene	
gjennom	næringsmidler	som	kan	inneholde	rester	av	dem,	
er	 blitt	 undersøkt	 og	 vurdert	 etter	 de	 framgangsmåter	
og	 den	 praksis	 som	 benyttes	 i	 Fellesskapet,	 idet	 det	 er	
tatt	 hensyn	 til	 retningslinjene	 som	 er	 utgitt	 av	Verdens	
helseorganisasjon.	 Det	 er	 tatt	 hensyn	 til	 uttalelser	 fra	
Vitenskapskomiteen	for	planter,	særlig	råd	og	anbefalinger	
for	vern	av	forbrukere	som	inntar	næringsmidler	behandlet	
med	plantevernmidler(1).	På	grunnlag	 av	undersøkelsen	
av	inntaket	gjennom	kosten	bør	grenseverdiene	for	rester	
av	de	nevnte	plantevernmidlene	fastsettes	på	en	måte	som	
sikrer	at	den	akseptable	referansedosen	ikke	overskrides.	
For	 andre	 stoffer	 har	 en	 vurdering	 av	 tilgjengelige	
opplysninger	 vist	 at	 det	 ikke	 er	 nødvendig	 med	 akutte	
referansedoser,	 og	 at	 det	 derfor	 ikke	 er	 behov	 for	 en	
kortsiktig	vurdering.

8)	 Grenseverdiene	 for	 restmengder	 bør	 fastsettes	 til	
bestemmelsesgrensen	 i	de	 tilfeller	der	godkjent	bruk	av	
plantefarmasøytiske	 produkter	 ikke	 fører	 til	 påviselige	
rester	 av	 plantevernmidler	 på	 eller	 i	 næringsmiddelet,	
eller	 der	 det	 ikke	 finnes	 noen	 godkjente	 bruksområder,	
eller	 der	 bruk	 som	 er	 godkjent	 i	 medlemsstatene,	 ikke	
er	 blitt	 underbygd	med	nødvendige	 data,	 eller	 der	 bruk	
i	tredjestater	som	fører	til	rester	på	eller	i	næringsmidler	
som	 kan	 bringes	 i	 omsetning	 på	 fellesskapsmarkedet,	
ikke	er	blitt	underbygd	med	nødvendige	data.

9)	 Fastsettelse	 eller	 endring	 av	 midlertidige	 grenseverdier	
for	restmengder	på	fellesskapsplan	er	ikke	til	hinder	for	at	
medlemsstatene	kan	 fastsette	midlertidige	grenseverdier	
for	 rester	 av	 acetamiprid,	 indoksakarb,	 pyraklostrobin,	
tiakloprid	 og	 trifloksystrobin	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 4	
nr.	1	bokstav	f)	i	direktiv	91/414/EØF	og	vedlegg	VI	til	
nevnte	 direktiv.	 Fire	 år	 anses	 som	 et	 tilstrekkelig	 langt	
tidsrom	til	å	godkjenne	ytterligere	bruksområder	for	disse	
stoffene.	 Fellesskapets	 midlertidige	 grenseverdier	 for	
restmengder	bør	deretter	bli	endelige.

10)	 Grenseverdiene	fastsatt	i	direktiv	86/362/EØF	og	90/642/
EØF	 bør	 derfor	 endres	 for	 å	 sørge	 for	 at	 bruken	 av	 de	
berørte	plantevernmidlene	overvåkes	og	kontrolleres,	og	
for	å	beskytte	forbrukerne.	Dersom	det	allerede	er	fastsatt	
grenseverdier	 for	 restmengder	 i	 vedleggene	 til	 disse	
direktivene,	 bør	 verdiene	 endres.	Dersom	grenseverdier	
for	 restmengder	 hittil	 ikke	 er	 blitt	 definert,	 bør	 de	
fastsettes	for	første	gang.

(1)	 Uttalelse	om	spørsmål	som	gjelder	endring	av	vedleggene	 til	 rådsdirektiv	
86/362/EØF,	 86/363/EØF	 og	 90/642/EØF	 (uttalelse	 fra	 Vitenskapskomi-
teen	for	planter	av	14.	juli	1998);	Uttalelse	om	varierende	restmengder	av	
plantevernmidler	 i	 frukt	 og	 grønnsaker	 (uttalelse	 fra	Vitenskapskomiteen	
for	 planter	 av	 14.	 juli	 1998)	 http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out-
come_ppp_en.html.

11)	 Fellesskapets	 handelspartnere	 er	 gjennom	 Verdens	
handelsorganisasjon	 blitt	 rådspurt	 om	 de	 nye	
grenseverdiene	for	restmengder,	og	det	er	blitt	tatt	hensyn	
deres	merknader	til	disse	verdiene.

12)	 Direktiv	86/362/EØF	og	90/642/EØF	bør	derfor	endres.

13)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Direktiv	86/362/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	I	til	dette	
direktiv.

Artikkel 2

Direktiv	90/642/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	II	til	dette	
direktiv.

Artikkel 3

Medlemsstatene	skal	 innen	14.	 juni	2008	vedta	og	kunngjøre	
de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 etterkomme	
dette	 direktiv,	 unntatt	 bestemmelsene	 om	 deltametrin	 og	
atrazin,	 som	 skal	 vedtas	 og	 kunngjøres	 innen	 18.	 desember	
2007,	 og	 bestemmelsene	 om	 imazalil,	 som	 skal	 vedtas	 og	
kunngjøres	 innen	 14.	 september	 2008.	 De	 skal	 umiddelbart	
oversende	Kommisjonen	teksten	til	disse	bestemmelsene	og	en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	15.	juni	2008,	unntatt	
bestemmelsene	om	deltametrin	og	atrazin,	som	skal	anvendes	
fra	 19.	 desember	 2007,	 og	 bestemmelsene	 om	 imazalil,	 som	
skal	anvendes	fra	15.	september	2008.

Disse	bestemmelsene	 skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	til	
direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
fastsettes	av	medlemsstatene.

Artikkel 4

Dette	direktiv	trer	i	kraft	den	20.	dag	etter	at	det	er	kunngjort	i	
Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 5

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	13.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________

VEDLEGG I

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/362/EØF	erstattes	raden	for	«Atrazin»	med	følgende:

Rester	av	plantevernmidler Grenseverdier	i	mg/kg

«Atrazin 0,1(t)		KORN

(t)	 Midlertidige	grenseverdier	for	restmengder	gyldige	til	1.	juni	2009,	i	påvente	av	at	søkeren	sender	inn	opplysninger	om	restmengder.»
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VEDLEGG II

I	 del	A	 i	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 90/642/EØF	 erstattes	 kolonnene	 for	 acetamiprid,	 deltametrin,	 imazalil,	 indoksakarb,	 pendimetalin,	 pymetrozin,	
pyraklostrobin,	tiakloprid	og	trifloksystrobin	med	følgende:

Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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1.	 Frukt,	frisk,	tørket	eller	rå,	
konservert	ved	frysing,	uten	
tilsetning	av	sukker;	nøtter

0,05(*)

i)		 SITRUSFRUKTER 1(P) 0,05(*) 5 0,02(*)(P) 0,3 1(P) 0,02(*)(P) 0,3(P)

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner	(herunder	
klementiner	og	andre	
hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii)		 NØTTER	(med	eller	uten	
skall)

0,01(*)(P) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter 1(P)

Valnøtter

Andre 0,02(*)(P)

iii)	 KJERNEFRUKTER 1(P) 2 0,02(*) 0,3(P) 0,3(P) 0,5(P)

Epler 0,2 0,5(P)

Pærer

Kveder

Andre 0,1 0,3(P)

iv)	 STEINFRUKTER 0,05(*)

Aprikoser 0,1(P) 0,3(P) 0,05 0,2(P) 0,3(P) 1(P)

Kirsebær 0,2(P) 0,2 0,3(P) 0,3(P) 1(P)

Ferskener	(herunder	
nektariner	og	andre	hybrider)

0,1(P) 0,3(P) 0,05 0,2(*) 0,3(P) 1(P)

Plommer 0,02(P) 0,1(P) 0,1(P) 0,2(P)

Andre 0,01(*)(P) 0,1 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

v)		 BÆR	OG	SMÅ	FRUKTER 0,01(*)(P) 0,05(*)

a)		 Bord-	og	vindruer 0,2 2(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 5(P)

Borddruer 1(P)

Vindruer 2(P)

b)	 Jordbær	(unntatt	
viltvoksende)

0,2 0,02(*)(P) 0,5 0,5(P) 0,5(P) 0,5(P)
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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c)	 Bær	fra	halvbusker	
(unntatt	viltvoksende)

0,02(*)(P) 1(P) 0,02(*)(P)

Bjørnebær 0,5 3 1(P)

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær 0,5 3 1(P)

Andre 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(P)

d)		 Andre	små	frukter	og	bær	
(unntatt	viltvoksende)

1(P)

Blåbær

Tranebær

Solbær,	hvitrips	og	
rødrips

0,5 1(P) 0,5 2(P) 1(P)

Stikkelsbær 0,2 1(P) 0,5 1(P)

Andre 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,5(P) 0,02(*)(P)

e)		 Viltvoksende	bær	og	
frukter

0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

vi)	 FORSKJELLIGE	FRUKTER 0,01(*)(P) 0,02(*)

Avokadoer

Bananer 2 0,2(P) 0,05(P)

Dadler

Fikener

Kiwier 0,2

Kumquat

Litchi
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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Mango 0,05(P) 0,5(P)

Oliven	(bordoliven) 1

Oliven	(oljeekstraksjon) 1

Papaya 0,05(P) 0,5(P) 1(P)

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

2.		 Grønnsaker,	friske	eller	
ubehandlede,	fryste	eller	
tørkede

i)		 ROT-	OG	KNOLLVEKSTER 0,01(*)(P) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(P)

Rødbeter

Gulrøtter 0,2 0,1(P) 0,05(P)

Kassava

Knollselleri 0,1

Pepperrot 0,2 0,3(P)

Jordskokk

Pastinakk 0,2 0,3(P)

Rotpersille 0,2 0,1(P)

Reddiker 0,2(P)

Havrerot 0,1(P)
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre 0,02(*)(P) 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

ii)	 LØK 0,01(*)(P) 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

Hvitløk 0,1 0,2(P)

Kepaløk 0,1 0,2(P)

Sjalottløk 0,1 0,2(P)

Pipeløk 0,1

Andre 0,05(*) 0,02(*)(P)

iii)	 FRUKTBÆRENDE	
GRØNNSAKER

0,05(*)

a)	 Søtvierfamilien

Tomater 0,1(P) 0,3 0,5 0,5(P) 0,5 0,2(P) 0,5(P) 0,5(P)

Paprika 0,3(P) 0,3(P) 1 0,5(P) 1(P) 0,3(P)

Eggfrukter 0,1(P) 0,3 0,5(P) 0,5 0,2(P) 0,5(P)

Okra 0,3

Andre 0,01(*)(P) 0,2 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

b)	 Gresskarfamilien	—	
spiselig	skall

0,3(P) 0,2 0,2 0,2(*) 0,5 0,02(*)(P) 0,3(P) 0,2(P)

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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c)	 Gresskarfamilien	—	
uspiselig	skall

0,01(*)(P) 0,2 0,1(P) 0,2 0,02(*)(P)

Meloner 2 0,2(P) 0,3(P)

Gresskar

Vannmeloner 0,2(P) 0,2

Andre 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

d)	 Sukkermais 0,01(*)(P) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

iv)	 KÅL 0,01(*)(P) 0,05(*) 0,05(*)

a)		 Blomsterkål 0,1 0,3(P) 0,02(*) 0,1(P) 0,02(*)(P)

Brokkoli	(herunder	
calabrese)

0,05(P)

Blomkål 0,05(P)

Andre 0,02(*)(P)

b)	 Hodekål 0,1 0,02(*)(P) 0,2(P)

Rosenkål 0,2(P)

Hvitkål 3(P) 0,05 0,2(P)

Andre 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P)

c)		 Bladkål 0,5 0,2 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P)

Kinakål 0,2(P)

Grønnkål 0,2(P)

Andre 0,02(*)(P)

d)		 Knutekål 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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v)	 BLADGRØNNSAKER	OG	
FRISKE	URTER

0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)(P)

a)		 Salat	og	lignende 0,5 2 2(P)

Karse

Vårsalat 5(P) 1(P) 10(P)

Salat 5(P) 2(P)

Bredbladet	endiv 5(P) 2(P)

Salatsennep

Blader	og	stengler	av	kål,	
herunder	nepeblad

Andre 0,01(*)(P) 0,02(*)(P) 2(P)

b)	 Spinat	og	lignende 0,01(*)(P) 0,5 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

Spinat 2

Bladbete

Andre 0,02(*)(P)

c)		 Brønnkarse 0,01(*)(P) 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

d)		 Salatsikori 0,01(*)(P) 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

e)		 Urter 0,5 2(P) 1 2(P) 3(P)

Kjørvel

Gressløk

Persille 5(P)

Snittselleri

Andre 0,01(*)(P)
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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vi)	 BELGFRUKTER	(friske) 0,01(*)(P) 0,2 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,2 1 0,02(*)(P)

Bønner	(med	belg) 1(P) 0,5(P)

Bønner	(uten	belg)

Erter	(med	belg)

Erter	(uten	belg)

Andre 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

vii)	 STENGELGRØNNSAKER	
(friske)

0,01(*)(P) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(P)

Asparges

Kardon

Hageselleri 0,1

Fennikel

Artisjokk 0,1 0,1(P)

Purre 0,2 0,5(P) 0,2(P)

Rabarbra

Andre 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,05(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

viii)	SOPP 0,01(*)(P) 0,05 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

a)		 Dyrket	sopp

b)	 Viltvoksende	sopp

3.	 Tørkede	belgfrukter 0,01(*)(P) 1 0,05(*) 0,02(*)(P) 0,2 0,02(*) 0,3(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

Bønner

Linser
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Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdi	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for
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Andre

4.	 Oljeholdige	frø 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*)(P) 0,05(*)(P)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø 0,1 0,3(P)

Soyabønner 0,5(P)

Sennepsfrø 0,1 0,2(P)

Bomullsfrø 0,02(P) 0,05

Hampefrø

Gresskarfrø

Andre 0,01(*)(P) 0,05(*) 0,05(*)(P) 0,02(*) 0,05(*)(P)

5.	 Poteter 0,01(*)(P) 0,05(*) 3 0,02(*)(P) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P) 0,02(*)(P)

Tidligpoteter

Matpoteter

6.	 Te	(tørkede	blader	og	stilker,	
gjærede	og	ugjærede,	av	
Camellia sinensis)

0,1(*)(P) 5 0,1(*) 0,05(*)(P) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*)(P) 0,05(*)(P) 0,05(*)(P)

7.	 Humle	(tørket),	herunder	humle	
i	form	av	pelleter	og	ikke-
konsentrert	pulver

0,1(*)(P) 5 0,1(*) 0,05(*)(P) 0,1(*) 15 10(P) 0,05(*)(P) 30(P)

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.
(a)	 Midlertidig	grenseverdi	for	restmengder	gyldig	til	1.	november	2008	i	påvente	av	revisjon	av	dokumentasjonen	til	vedlegg	III	i	henhold	til	direktiv	91/414/EØF	og	

omregistrering	av	deltametrinpreparater	på	medlemsstatsplan.
(P)	 Angir	midlertidig	grenseverdi	for	rester	av	plantevernmidler	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	1	bokstav	f)	i	direktiv	91/414/EØF.»
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	89/398/EØF	av	3.	mai	1989	om	
tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	næringsmidler	
beregnet	 på	 spesielle	 ernæringsmessige	 behov(1),	 særlig	
artikkel	4	nr.	1,

etter	 samråd	 med	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet	(heretter	kalt	«Myndigheten»)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Direktiv	89/398/EØF	gjelder	næringsmidler	beregnet	på	
spesielle	ernæringsmessige	behov.	Særlige	bestemmelser	
for	visse	grupper	av	næringsmidler	til	bruk	ved	spesielle	
ernæringsmessige	behov	er	fastsatt	i	særdirektiver.

2)	 Kommisjonsdirektiv	 91/321/EØF	 av	 14.	 mai	 1991	 om	
morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger	til	spedbarn	
og	småbarn(2)	er	et	særdirektiv	vedtatt	i	henhold	til	direktiv	
89/398/EØF.	 Direktivet	 er	 blitt	 vesentlig	 endret	 flere	
ganger(3).	 Ettersom	 ytterligere	 endringer	 er	 nødvendig,	
bør	nevnte	direktiv	omarbeides	av	klarhetshensyn.

3)	 I	 lys	 av	 diskusjoner	 i	 internasjonale	 fora,	 særlig	Codex	
Alimentarius,	 om	 tidspunktet	 for	 å	 innføre	 tilleggskost	
i	 spedbarns	 kosthold,	 er	 det	 hensiktsmessig	 å	 endre	 de	
nåværende	 definisjonene	 av	 morsmelkerstatning	 og	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 401	 av	 30.12.2006,	 s.	 1,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	62/2008	av	6.	 juni	2008	om		
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	58,	25.9.2008,	s.	5.

(1)	 EFT	L	186	av	30.6.1989,	s.	27.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(2)	 EFT	L	175	av	4.7.1991,	s.	35.	Direktivet	sist	endret	ved	tiltredelsesakten	av	
2003.

(3)	 Se	del	A	i	vedlegg	X.

tilskuddsblanding	 samt	visse	 bestemmelser	 om	merking	
av	tilskuddsblandinger	i	direktiv	91/321/EØF.

4)	 Morsmelkerstatning	 er	 det	 eneste	 bearbeidede	
næringsmiddel	 som	 helt	 og	 holdent	 dekker	 spedbarnets	
ernæringsbehov	 i	 de	 første	 levemånedene	 før	 det	
begynner	å	få	egnet	tilleggskost.	For	å	beskytte	spedbarns	
helse	må	det	påses	at	morsmelkerstatninger	er	det	eneste	
produktet	 som	 markedsføres	 som	 egnet	 for	 slik	 bruk	 i	
denne	perioden.

5)	 Morsmelkerstatningenes	 og	 tilskuddsblandingenes	
grunnleggende	 sammensetning	 må	 oppfylle	 de	
ernæringsmessige	behov	hos	friske	spedbarn,	i	henhold	til	
allment	godtatte	vitenskapelige	data.

6)	 Kravene	til	morsmelkerstatningers	og	tilskuddsblandingers	
grunnleggende	 sammensetning	 bør	 omfatte	 detaljerte	
bestemmelser	om	proteininnholdet.	Til	tross	for	at	det	er	
blitt	brukt	forskjellige	relevante	omregningsfaktorer	for	å	
beregne	proteininnholdet	på	grunnlag	av	nitrogeninnholdet	
i	ulike	proteinkilder,	bør	det	 ifølge	nyere	vitenskapelige	
uttalelser	 særlig	 ved	 beregning	 av	 proteininnholdet	 i	
morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 brukes	 en	
enkelt	omregningsfaktor	som	er	tilpasset	slike	produkter.	
Ettersom	 morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	
er	 avanserte	 produkter	 med	 en	 sammensetning	 som	
gjenspeiler	 deres	 beregnede	 bruk,	 bør	 det	 fastsettes	
ytterligere	 vesentlige	 krav	 til	 proteiner,	 herunder	
øvre	 og	 nedre	 grenseverdier	 for	 proteininnhold	 samt	
nedre	 grenseverdier	 for	 visse	 aminosyrer.	 De	 krav	 til	
proteininnhold	som	er	fastsatt	i	dette	direktiv,	bør	gjelde	
selve	sluttproduktet,	ferdig	til	konsum.

KOMMISJONSDIREKTIV	2006/141/EF

av	22.	desember	2006

om	morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger	og	om	endring	av	direktiv	1999/21/EF(*)

2013/EØS/59/05
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7)	 På	 bakgrunn	 av	 slike	 data	 er	 det	 mulig	 å	 fastsette	
bestemmelser	 om	den	 grunnleggende	 sammensetningen	
av	morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger	framstilt	
på	 grunnlag	 av	 kumelkproteiner	 og	 soyaproteiner,	
alene	 eller	 i	 en	 blanding,	 samt	 morsmelkerstatninger	
basert	 på	 proteinhydrolysater.	 Dette	 er	 ikke	 tilfellet	 for	
sammensetninger	som	helt	eller	delvis	er	basert	på	andre	
proteinkilder.	Særlige	regler	for	sistnevnte	produkter	bør	
om	nødvendig	vedtas	på	et	senere	tidspunkt.

8)	 Det	er	viktig	at	ingredienser	som	anvendes	ved	framstilling	
av	 morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger,	 er	
egnet	 til	 spedbarns	 spesielle	 ernæringsmessige	 behov,	
og	 at	 egnetheten	 om	 nødvendig	 er	 dokumentert	 i	
hensiktsmessige	undersøkelser.	Veiledning	om	utforming	
og	 gjennomføring	 av	 hensiktsmessige	 undersøkelser	
er	 offentliggjort	 av	 vitenskapelige	 ekspertgrupper	 som	
Vitenskapskomiteen	 for	 næringsmidler,	 Storbritannias	
Committee	 on	 the	 Medical	 Aspects	 of	 Food	 and	
Nutrition	 Policy	 og	 European	 Society	 for	 Paediatric	
Gastroenterology,	 Hepatology	 and	 Nutrition.	
Det	 bør	 tas	 hensyn	 til	 slike	 veiledninger	 når	 det	
introduseres	 ingredienser	 i	 morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger.

9)	 En	 rekke	 stoffer	 som	 kan	 anvendes	 i	 produksjonen	
av	 morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger,	 kan	
også	 anvendes	 som	 tilsetningsstoffer	 i	 næringsmidler.	
I	 den	 forbindelse	 er	 det	 vedtatt	 eller	 skal	 det	 vedtas	
renhetskriterier	 på	 fellesskapsplan	 i	 samsvar	 med	
rådsdirektiv	 89/107/EØF	 av	 21.	 desember	 1988	
om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	
tilsetningsstoffer	 som	 kan	 anvendes	 i	 næringsmidler	
beregnet	 på	 konsum(1).	 Renhetskriteriene	 bør	 få	
anvendelse	 på	 nevnte	 stoffer	 uavhengig	 av	 hvordan	 de	
skal	anvendes	i	næringsmidler.

10)	 Inntil	det	vedtas	renhetskriterier	for	stoffer	som	det	ennå	
ikke	 er	 vedtatt	 slike	 kriterier	 for	 på	 fellesskapsplan,	 og	
for	å	sikre	et	høyt	nivå	for	vern	av	menneskers	helse,	bør	
allment	godtatte	renhetskriterier	anbefalt	av	internasjonale	
organisasjoner	eller	organer,	som	Den	felles	FAO-WHO-
ekspertgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 i	 næringsmidler	
(JECFA)	 eller	 Den	 europeiske	 farmakopé	 (EUP),	 få	
anvendelse.	Videre	bør	medlemsstatene	tillates	å	beholde	
nasjonale	regler	som	fastsetter	strengere	renhetskriterier.

(1)	 EFT	L	40	av	11.2.1989,	 s.	 27.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

11)	 Med	 tanke	 på	 morsmelkerstatningens	 særlige	 art	 bør	
kontrollorganene	ha	flere	midler	til	rådighet	enn	normalt,	
slik	 at	 det	 blir	 lettere	 å	 føre	 effektiv	 kontroll	 med	
produktene.

12)	 Morsmelkerstatninger	 basert	 på	 proteinhydrolysater	
skiller	 seg	 fra	delvis	 elementære	produkter	 til	 bruk	ved	
spesielle	 ernæringsmessige	 behov	 basert	 på	 høygradige	
hydrolysater	 som	 brukes	 i	 kostholdsbehandling	 av	
diagnostiserte	medisinske	tilstander,	og	som	ikke	omfattes	
av	dette	direktiv.

13)	 Dette	 direktiv	 gjenspeiler	 nåværende	 kunnskap	 om	 de	
berørte	 produktene.	 Enhver	 endring	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	
nyskaping	basert	på	vitenskapelige	og	tekniske	framskritt	
skal	vedtas	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	13	nr.	2	
i	direktiv	89/398/EØF.

14)	 Grenseverdiene	 for	 rester	 av	 plantevernmidler	 som	
er	 fastsatt	 i	 Fellesskapets	 relevante	 regelverk,	 særlig	
rådsdirektiv	 76/895/EØF	 av	 23.	 november	 1976	
om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	 på	 og	 i	 frukt	 og	 grønnsaker(2),	
rådsdirektiv	86/362/EØF	av	24.	juli	1986	om	fastsettelse	
av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	 plantevernmidler	
på	 og	 i	 korn(3),	 rådsdirektiv	 86/363/EØF	 av	 24.	 juli	
1986	 om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	
rester	 av	 plantevernmidler	 på	 og	 i	 næringsmidler	 av	
animalsk	 opprinnelse(4)	 og	 rådsdirektiv	 90/642/EØF	 av	
27.	november	1990	om	fastsettelse	av	maksimumsverdier	
for	rester	av	plantevernmidler	på	eller	i	visse	produkter	av	
vegetabilsk	opprinnelse,	herunder	frukt	og	grønnsaker(5),	
bør	 få	 anvendelse	 uten	 å	 berøre	 særlige	 bestemmelser	
fastsatt	i	dette	direktiv.

15)	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 Fellesskapets	 internasjonale	
forpliktelser,	 kan	 Fellesskapet,	 i	 tilfeller	 der	 aktuell	
vitenskapelig	 dokumentasjon	 er	 utilstrekkelig,	 i	
henhold	 til	 føre-var-prinsippet	 omhandlet	 i	 artikkel	 7	 i	
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(6),	 vedta	midlertidige	 tiltak	
på	 grunnlag	 av	 tilgjengelige	 relevante	 opplysninger,	 i	
påvente	av	en	ytterligere	risikovurdering	og	en	vurdering	
av	tiltakene	innen	et	rimelig	tidsrom.

(2)	 EFT	L	340	av	9.12.1976,	s.	26.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirek-
tiv	2006/92/EF	(EUT	L	311	av	10.11.2006,	s.	31).

(3)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/92/EF.
(4)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	43.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	

2006/62/EF	(EUT	L	206	av	27.7.2006,	s.	27).
(5)	 EFT	L	350	av	14.12.1990,	s.	71.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/92/

EF.
(6)	 EFT	L	31	av	1.2.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsforord-

ning	(EF)	nr.	575/2006	(EUT	L	100	av	8.4.2006,	s.	3).
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16)	 På	grunnlag	av	de	to	uttalelsene	fra	Vitenskapskomiteen	
for	 næringsmidler	 avgitt	 19.	 september	 1997	 og	
4.	 juni	 1998	 hersker	 det	 for	 tiden	 tvil	 om	 hvorvidt	 de	
eksisterende	grenseverdier	 for	 akseptabelt	daglig	 inntak	
(ADI)	av	plantevernmidler	og	rester	av	plantevernmidler	
er	 tilfredsstillende	med	 hensyn	 til	 å	 beskytte	 helsen	 til	
spedbarn	og	småbarn.	Med	hensyn	 til	næringsmidler	 til	
bruk	ved	spesielle	ernæringsmessige	behov,	beregnet	på	
spedbarn	og	småbarn,	bør	det	derfor	fastsettes	en	meget	
lav	 felles	 grenseverdi	 for	 alle	 plantevernmidler.	 Denne	
meget	lave	felles	grenseverdien	bør	fastsettes	til	0,01	mg/
kg,	som	i	praksis	er	den	laveste	påviselige	verdi.

17)	 Det	 bør	 fastsettes	 strenge	 begrensninger	 for	 rester	
av	 plantevernmidler.	 Fordi	 morsmelkerstatninger	
og	 tilskuddsblandinger	 gjennomgår	 en	 omfattende	
bearbeiding	 under	 produksjonen,	 er	 det	 med	 en	
omhyggelig	 utvelging	 av	 råvarene	 mulig	 å	 produsere	
produkter	 med	 et	 meget	 lavt	 innhold	 av	 rester	 av	
plantevernmidler.	For	et	lite	antall	plantevernmidler	eller	
metabolitter	 av	 plantevernmidler	 kan	 imidlertid	 selv	 en	
grenseverdi	på	0,01	mg/kg	i	de	verst	tenkelige	tilfellene	
føre	til	at	det	akseptable	daglige	inntak	for	spedbarn	og	
småbarn	overskrides.	Dette	er	tilfelle	for	plantevernmidler	
eller	 metabolitter	 av	 plantevernmidler	 der	 akseptabelt	
daglig	inntak	er	lavere	enn	0,0005	mg/kg	kroppsvekt.

18)	 I	dette	direktiv	bør	det	fastsettes	et	prinsipp	om	å	forby	
bruk	 av	 disse	 plantevernmidlene	 ved	 produksjon	 av	
landbruksprodukter	 beregnet	 på	 morsmelkerstatninger	
og	 tilskuddsblandinger.	 Forbudet	 er	 imidlertid	 ikke	
nødvendigvis	 noen	 garanti	 for	 at	 produktene	 er	 fri	 for	
slike	 plantevernmidler,	 ettersom	 visse	 plantevernmidler	
forurenser	miljøet	 og	 det	 kan	finnes	 rester	 av	 dem	 i	 de	
berørte	produkter.

19)	 De	 fleste	 plantevernmidler	 med	 et	 akseptabelt	 daglig	
inntak	 på	 mindre	 enn	 0,0005	 mg/kg	 kroppsvekt	
er	 allerede	 forbudt	 i	 Fellesskapet.	 De	 forbudte	
plantevernmidlene	 bør	 ikke	 være	 påviselige	 i	
morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 med	 de	
mest	 avanserte	 analysemetoder.	 Noen	 plantevernmidler	
brytes	 imidlertid	 langsomt	 ned	 og	 forurenser	 fortsatt	
miljøet.	 De	 kan	 forekomme	 i	 morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	selv	om	de	ikke	har	blitt	brukt.	Ved	
kontroll	bør	det	benyttes	en	harmonisert	metode.

20)	 Inntil	Kommisjonen	har	 truffet	 avgjørelser	om	hvorvidt	
tillatte	 plantevernmidler	 oppfyller	 sikkerhetskravene	 i	
artikkel	5	i	rådsdirektiv	91/414/EØF	av	15.	juli	1991	om	
markedsføring	 av	 plantefarmasøytiske	 produkter(1),	 bør	
det	 fortsatt	være	 tillatt	å	bruke	dem,	 forutsatt	at	 restene	
av	dem	ikke	overskrider	grenseverdiene	for	rester	fastsatt	
i	 dette	 direktiv.	Grenseverdiene	 bør	 fastsettes	 på	 nivåer	
som	 sikrer	 at	 deres	 respektive	 verdier	 for	 akseptabelt	
daglig	inntak	ikke	overskrides	for	spedbarn	og	småbarn	
i	de	verst	tenkelige	tilfeller.

(1)	 EFT	L	230	av	19.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/85/EF	(EUT	L	293	av	24.10.2006,	s.	3).

21)	 Vedleggene	 til	 dette	 direktiv	 som	 omhandler	
plantevernmidler,	 bør	 endres	 etter	 gjennomføringen	 av	
arbeidsprogrammet	i	henhold	til	direktiv	91/414/EØF.

22)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 7	 nr.	 1	 i	 direktiv	 89/398/EØF	 er	
produktene	som	omfattes	av	dette	direktiv,	underlagt	de	
alminnelige	regler	som	er	fastsatt	i	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	2000/13/EF	av	20.	mars	2000	om	tilnærming	
av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 merking	 og	
presentasjon	 av	 samt	 reklamering	 for	 næringsmidler(2).	
Ved	 dette	 direktiv	 vedtas	 og	 utvides	 tilleggene	 til	 og	
unntakene	fra	disse	alminnelige	regler,	for	å	fremme	og	
verne	amming.

23)	 Særlig	på	grunn	av	arten	av	og	bruksformålet	til	produktene	
som	omfattes	av	dette	direktiv,	kreves	det	deklarasjon	av	
næringsinnholdet,	 ved	 at	 energiinnholdet	 og	 innholdet	
av	 de	 viktigste	 næringsstoffene	 angis.	Det	må	 dessuten	
opplyses	om	bruksmåten	i	samsvar	med	artikkel	3	nr.	1	
punkt	9	og	artikkel	11	nr.	2	 i	direktiv	2000/13/EF	for	å	
hindre	uriktig	bruk	som	kan	skade	spedbarns	helse.

24)	 Av	 hensyn	 til	 morsmelkerstatningers	 og	
tilskuddsblandingers	 særlige	 art	 bør	 nærmere	 regler	 for	
deklarasjon	 av	 næringsinnholdet	 klargjøres	 for	 å	 unngå	
problemer	 som	 kan	 oppstå	 ved	 anvendelse	 av	 andre	
relevante	deler	av	Fellesskapets	regelverk.

25)	 I	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1924/2006	
av	20.	desember	2006	om	ernærings-	og	helsepåstander	
om	næringsmidler(3)	 fastsettes	 regler	og	vilkår	 for	bruk	
av	 ernærings-	 og	 helsepåstander	 i	 forbindelse	 med	
næringsmidler.	 I	 artikkel	 1	 nr.	 5	 i	 nevnte	 forordning	 er	
det	imidlertid	fastsatt	at	den	får	anvendelse	uten	å	berøre	
særlig	 direktiv	 89/398/EØF	 og	 direktiver	 vedtatt	 om	
næringsmidler	 til	 bruk	 ved	 spesielle	 ernæringsmessige	
behov.

26)	 Det	bør	i	dette	direktiv	fastsettes	særlige	vilkår	for	bruk	av	
ernærings-	 og	 helsepåstander	 om	morsmelkerstatninger.	
I	denne	forbindelse	er	det	nødvendig,	for	å	gi	objektive	
og	 vitenskapelig	 dokumenterte	 opplysninger,	 å	 fastsette	
på	 hvilke	 vilkår	 bruk	 av	 ernærings-	 og	 helsepåstander	
er	 tillatt,	 og	 å	opprette	 en	 liste	over	 tillatte	påstander.	 I	
samsvar	med	artikkel	4	nr.	1	tredje	ledd	i	direktiv	89/398/
EØF	 bør	 det	 ved	 behov	 vedtas	 en	 endring	 av	 listen	
over	 ernærings-	 og	 helsepåstander,	 etter	 samråd	 med	
Myndigheten.

(2)	 EFT	L	109	av	6.5.2000,	s.	29.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2003/89/EF	
(EUT	L	308	av	25.11.2003,	s.	15).

(3)	 EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	9.
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27)	 Med	henblikk	på	å	 sikre	bedre	vern	av	spedbarns	helse	
bør	 reglene	 for	 sammensetning,	 merking	 og	 reklame	
fastsatt	i	dette	direktiv,	være	i	samsvar	med	prinsippene	
i	 og	 målsetningen	 for	 Det	 internasjonale	 regelverk	
for	 markedsføring	 av	 morsmelkerstatninger,	 vedtatt	
på	 Verdens	 helseorganisasjons	 34.	 generalforsamling,	
samtidig	 som	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 særlige	 rettslige	 og	
faktiske	forhold	i	Fellesskapet.

28)	 Tatt	 i	 betraktning	 den	 viktige	 rolle	 opplysninger	 om	
spedbarnsernæring	 spiller	 ved	 gravides	 og	mødres	 valg	
av	ernæringstype	til	sine	barn,	må	medlemsstatene	treffe	
egnede	tiltak	for	at	disse	opplysningene	sikrer	riktig	bruk	
av	disse	produktene,	og	 ikke	motarbeider	arbeidet	 for	å	
fremme	amming.

29)	 Dette	 direktiv	 gjelder	 ikke	 vilkår	 for	 salg	 av	
spesialpublikasjoner	om	barnepleie	og	for	vitenskapelige	
publikasjoner.

30)	 I	kommisjonsdirektiv	1999/21/EF	av	25.	mars	1999	om	
næringsmidler	til	spesielle	medisinske	formål(1)	fastsettes	
krav	til	sammensetning	og	merking	av	næringsmidler	til	
spesielle	medisinske	formål.	I	vedlegget	til	nevnte	direktiv	
fastsettes	verdier	for	mineralinnholdet	i	ernæringsmessig	
komplette	 næringsmidler	 beregnet	 på	 spedbarn.	 Det	
foreligger	 nye	 vitenskapelige	 råd	 om	 minsteinnholdet	
av	 mangan	 i	 næringsmidler	 beregnet	 på	 spedbarn.	
Manganinnholdet	i	næringsmidler	til	spesielle	medisinske	
formål	beregnet	på	spedbarn	fastsatt	i	nevnte	vedlegg	bør	
derfor	endres.	Direktiv	1999/21/EF	bør	derfor	endres.

31)	 Med	tanke	på	de	særlige	egenskapene	næringsmidler	 til	
spesielle	medisinske	formål	beregnet	på	spedbarn	har,	og	
behovet	for	å	vurdere	den	nye	sammensetningen	av	slike	
produkter,	trenger	produsentene	mer	tid	til	å	tilpasse	sine	
produkter	 til	 grunnsammensetningen	 som	 følger	 av	 de	
nye	kravene	som	er	fastsatt	i	dette	direktiv.

32)	 Forpliktelsen	 til	 å	 innarbeide	 dette	 direktiv	 i	 nasjonal	
lovgivning	bør	begrenses	til	de	bestemmelser	som	utgjør	
en	 vesentlig	 endring	 sammenlignet	 med	 det	 tidligere	
direktiv.	 Forpliktelsen	 til	 å	 innarbeide	 bestemmelsene	
som	er	uendret,	følger	av	det	tidligere	direktiv.

(1)	 EFT	L	91	av	7.4.1999,	s.	29.	Direktivet	endret	ved	tiltredelsesakten	av	2003.

33)	 Dette	direktiv	berører	ikke	medlemsstatenes	forpliktelser	
med	 hensyn	 til	 fristene	 for	 innarbeiding	 i	 nasjonal	
lovgivning	av	direktivene	oppført	i	vedlegg	X	del	B.

34)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette	direktiv	er	et	særdirektiv	 i	henhold	til	artikkel	4	nr.	1	 i	
direktiv	 89/398/EØF,	 og	 fastsetter	 krav	 til	 sammensetning	
og	 merking	 i	 Fellesskapet	 av	 morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	beregnet	på	sunne	spedbarn.

Det	 fastsetter	 også	 at	 medlemsstatene	 skal	 sette	 i	 verk	
prinsippene	og	målsetningene	i	Det	internasjonale	regelverk	for	
markedsføring	 av	morsmelkerstatninger	 på	 området	 reklame,	
opplysningsvirksomhet	og	helsemyndighetenes	ansvar.

Artikkel 2

I	 dette	 direktiv	 får	 definisjonene	 av	 «påstand»,	
«ernæringspåstand»,	«helsepåstand»	og	«påstand	om	redusert	
sykdomsrisiko»	i	artikkel	2	nr.	2	punkt	1,	4,	5	og	6	i	forordning	
(EF)	nr.	1924/2006	anvendelse.

I	dette	direktiv	menes	videre	med:

a)	 «spedbarn»	barn	under	tolv	måneder,

b)	 «småbarn»	barn	fra	ett	til	tre	år,

c)	 «morsmelkerstatning»	næringsmidler	beregnet	på	
ernæring	av	spedbarn	i	løpet	av	deres	første	levemåneder,	
og	som	i	seg	selv	dekker	spedbarnets	ernæringsbehov	før	
det	begynner	å	få	egnet	tilleggskost,

d)	 «tilskuddsblanding»	næringsmidler	beregnet	på	ernæring	
av	spedbarn	når	det	begynner	å	få	egnet	tilleggskost,	og	
som	utgjør	den	vesentligste	flytende	del	av	det	etter	hvert	
mer	varierte	kostholdet	til	denne	aldersgruppen,

e)	 «rester	av	plantevernmidler»	rester	i	morsmelkerstatninger	
og	tilskuddsblandinger	av	et	plantefarmasøytisk	produkt	
som	definert	i	artikkel	2	nr.	1	i	rådsdirektiv	91/414/
EØF,	herunder	dets	metabolitter	og	nedbrytnings-	eller	
reaksjonsprodukter.
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Artikkel 3

Morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger	kan	markedsføres	
i	Fellesskapet	bare	dersom	de	er	i	samsvar	med	dette	direktiv.

Ingen	 andre	 produkter	 enn	 morsmelkerstatninger	 kan	
markedsføres	eller	på	andre	måter	presenteres	som	tilstrekkelig	
til	 alene	 å	 tilfredsstille	 ernæringsbehov	 hos	 normale,	 sunne	
spedbarn	i	deres	første	levemåneder	før	de	begynner	å	få	egnet	
tilleggskost.

Artikkel 4

Morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 skal	 ikke	
inneholde	noe	stoff	i	en	mengde	som	kan	medføre	helsefare	for	
spedbarn	og	småbarn.

Artikkel 5

Morsmelkerstatninger	 skal	 produseres	 fra	 proteinkilder	 som	
definert	i	vedlegg	I	nr.	2	og	av	andre	næringsmiddelingredienser,	
som	allment	aksepterte	vitenskapelige	data	har	vist	egner	seg	til	
ernæring	av	spedbarn	fra	fødselen	av.

Egnetheten	 skal	 dokumenteres	 gjennom	 en	 systematisk	
gjennomgåelse	 av	 tilgjengelige	 opplysninger	 om	 forventede	
fordeler	og	sikkerhetshensyn	samt	ved	behov	gjennom	egnede	
undersøkelser	utført	i	henhold	til	allment	aksepterte	sakkyndige	
anbefalinger	om	hvordan	slike	undersøkelser	skal	utformes	og	
gjennomføres.

Artikkel 6

Tilskuddsblandinger	 skal	 framstilles	 fra	 proteinkilder	
som	 definert	 i	 vedlegg	 I	 punkt	 2	 og	 av	 andre	
næringsmiddelingredienser,	 som	 allment	 aksepterte	
vitenskapelige	data	har	vist	egner	seg	til	ernæring	av	spedbarn	
over	seks	måneder.

Egnetheten	 skal	 dokumenteres	 gjennom	 en	 systematisk	
gjennomgåelse	 av	 tilgjengelige	 opplysninger	 om	 forventede	
fordeler	og	sikkerhetshensyn	samt	ved	behov	gjennom	egnede	

undersøkelser	utført	i	henhold	til	allment	aksepterte	sakkyndige	
anbefalinger	om	hvordan	slike	undersøkelser	skal	utformes	og	
gjennomføres.

Artikkel 7

1.	 Morsmelkerstatninger	 skal	 oppfylle	 vilkårene	 for	
sammensetning	 fastsatt	 i	 vedlegg	 I,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
spesifikasjonene	i	vedlegg	V.

For	 morsmelkerstatninger	 framstilt	 på	 grunnlag	 av	
kumelkproteiner	 i	 henhold	 til	 vedlegg	 I	 punkt	 2.1	 med	 et	
proteininnhold	mellom	minsteverdien	og	0,5	g/100	kJ	(2	g/100	
kcal),	 skal	 morsmelkerstatningens	 egnethet	 for	 spedbarns	
spesielle	 ernæringsmessige	 behov	 dokumenteres	 med	
hensiktsmessige	undersøkelser	 som	er	gjennomført	 i	henhold	
til	 allment	 aksepterte	 sakkyndige	 anbefalinger	 om	 hvordan	
slike	undersøkelser	skal	utformes	og	gjennomføres.

For	 morsmelkerstatninger	 framstilt	 på	 grunnlag	 av	
proteinhydrolysater	 i	 henhold	 til	 vedlegg	 I	 punkt	 2.2	 med	
et	 proteininnhold	 mellom	 minsteverdien	 og	 0,56	 g/100	 kJ	
(2,25	 g/100	 kcal),	 skal	 morsmelkerstatningens	 egnethet	 for	
spedbarns	 spesielle	 ernæringsmessige	 behov	 dokumenteres	
med	 hensiktsmessige	 undersøkelser	 som	 er	 gjennomført	 i	
henhold	 til	 allment	 aksepterte	 sakkyndige	 anbefalinger	 om	
hvordan	 slike	 undersøkelser	 skal	 utformes	 og	 gjennomføres,	
og	 de	 skal	 oppfylle	 de	 relevante	 spesifikasjonene	 angitt	 i	
vedlegg	VI.

2.	 Tilskuddsblandinger	 skal	 oppfylle	 vilkårene	 for	
sammensetning	 fastsatt	 i	 vedlegg	 II,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
spesifikasjonene	angitt	i	vedlegg	V.

3.	 Morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 skal	
eventuelt	bare	tilsettes	vann	for	å	være	klare	til	bruk.

4.	 Forbudene	og	begrensningene	fastsatt	i	vedlegg	I	og	II	for	
bruk	av	næringsmiddelingredienser	i	morsmelkerstatninger	og	
tilskuddsblandinger	skal	overholdes.

Artikkel 8

1.	 Bare	de	stoffer	som	er	oppført	i	vedlegg	III,	kan	brukes	til	
produksjon	 av	 morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger,	
for	å	oppfylle	kravene	om

a)	 mineraler,

b)	 vitaminer,

c)	 aminosyrer	og	andre	nitrogenforbindelser,

d)	 andre	stoffer	med	en	bestemt	ernæringsmessig	funksjon.
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2.	 Renhetskriteriene	 som	 i	 henhold	 til	 Fellesskapets	
regelverk	 gjelder	 for	 bruk	 av	 de	 stoffer	 som	 er	 oppført	 i	
vedlegg	III	ved	produksjon	av	næringsmidler	til	andre	formål	
enn	dem	som	omfattes	av	dette	direktiv,	får	anvendelse.

3.	 For	de	stoffer	som	det	ikke	er	fastsatt	renhetskriterier	for	i	
Fellesskapets	regelverk,	skal	allment	aksepterte	renhetskriterier	
anbefalt	av	internasjonale	organer	gjelde	inntil	det	vedtas	slike	
kriterier	på	fellesskapsplan.

Nasjonale	 regler	 som	 fastsetter	 strengere	 renhetskriterier	 enn	
kriteriene	anbefalt	av	internasjonale	organer,	kan	beholdes.

Artikkel 9

1.	 For	 å	 gjøre	 det	 lettere	 å	 føre	 effektiv	 offentlig	 kontroll	
med	 morsmelkerstatninger,	 skal	 driftsansvarlige	 for	
næringsmiddelforetak,	i	forbindelse	med	markedsføring	av	en	
morsmelkerstatning,	 underrette	 vedkommende	 myndighet	 i	
medlemsstatene	der	produktet	markedsføres	ved	å	sende	inn	en	
modell	av	etiketten	som	brukes	for	produktet.

2.	 Med	 vedkommende	 myndighet	 menes	 i	 denne	 artikkel	
samme	myndighet	som	nevnt	i	artikkel	9	nr.	4	i	direktiv	89/398/
EØF.

Artikkel 10

1.	 Morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 skal	 ikke	
inneholde	rester	av	plantevernmidler	i	mengder	som	overstiger	
0,01	 mg/kg	 av	 produktet	 som	 er	 konsumferdig,	 eller	 som	
tilberedes	i	samsvar	med	produsentens	anvisninger.

Analysemetodene	 for	 fastsettelse	 av	 verdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	 skal	 være	 allment	 godtatte	 standardiserte	
metoder.

2.	 Plantevernmidlene	 oppført	 i	 vedlegg	 VIII	 skal	 ikke	
brukes	 i	 landbruksprodukter	 beregnet	 på	 produksjon	 av	
morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger.

For	kontrollformål	skal	imidlertid

a)	 plantevernmidlene	oppført	i	tabell	1	i	vedlegg	VIII	anses	
for	ikke	å	ha	blitt	brukt	dersom	restene	av	dem	ikke	
overstiger	0,003	mg/kg.	Dette	nivået,	som	anses	å	være	
analysemetodenes	grense	for	mengdebestemmelse,	skal	
regelmessig	vurderes	på	nytt	på	bakgrunn	av	den	tekniske	
utvikling,

b)	 plantevernmidlene	oppført	i	tabell	2	i	vedlegg	VIII	anses	
for	ikke	å	ha	blitt	brukt	dersom	restene	av	dem	ikke	
overskrider	0,003	mg/kg.	Dette	nivået	skal	regelmessig	
vurderes	på	nytt	på	bakgrunn	av	opplysninger	om	
miljøforurensning.

3.	 Som	unntak	fra	nr.	1	får	grenseverdiene	for	rester	angitt	i	
vedlegg	IX	anvendelse	på	plantevernmidlene	som	er	oppført	i	
nevnte	vedlegg.

4.	 Grenseverdiene	 nevnt	 i	 nr.	 2	 og	 3	 får	 anvendelse	 på	
produkter	som	er	konsumferdige,	eller	som	tilberedes	i	samsvar	
med	produsentens	anvisninger.

Artikkel 11

Med	 forbehold	 for	 artikkel	 12	 skal	 henholdsvis	
morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 ha	 følgende	
varebetegnelser:

–	 på	bulgarsk:	«храни	за	кърмачета»	og	«преходни	храни»,

—	 på	spansk:	«Preparado	para	lactantes»	og	«Preparado	de	
continuación»,

—	 på	tsjekkisk:	«počáteční	kojenecká	výživa»	og	
«pokračovací	kojenecká	výživa»,

—	 på	dansk:	«Modermælkserstatning»	og	
«Tilskudsblanding»,

—	 på	tysk:	«Säuglingsanfangsnahrung»	og	«Folgenahrung»,

—	 på	estisk:	«imiku	piimasegu»	og	«jätkupiimasegu»,

—	 på	gresk:	«Παρασκεύασμα	για	βρέφη»	og	
«Παρασκεύασμα	δεύτερης	βρεφικής	ηλικίας»,

—	 på	engelsk:	«infant	formula»	og	«follow-on	formula»,

—	 på	fransk:	«Préparation	pour	nourrissons»	og	«Préparation	
de	suite»,

—	 på	italiensk:	«Alimento	per	lattanti»	og	«Alimento	di	
proseguimento»,

—	 på	latvisk:	«Mākslīgais	maisījums	zīdaiņiem»	og	
«Mākslīgais	papildu	ēdināšanas	maisījums	zīdaiņiem»,

—	 på	litauisk:	«mišinys	kūdikiams	iki	papildomo	maitinimo	
įvedimo»	og	«mišinys	kūdikiams,	įvedus	papildomą	
maitinimą»,

—	 på	ungarsk:	«anyatej-helyettesítő	tápszer»	og	«anyatej-
kiegészítő	tápszer»,
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—	 på	maltesisk:	«formula	tat-trabi»	og	«formula	tal-
prosegwiment»,

—	 på	nederlandsk:	«Volledige	zuigelingenvoeding»	og	
«Opvolgzuigelingenvoeding»,

—	 på	polsk:	«preparat	do	początkowego	żywienia	
niemowląt»	og	«preparat	do	dalszego	żywienia	
niemowląt»,

—	 på	portugisisk:	«Fórmula	para	lactentes»	og	«Fórmula	de	
transição»,

—	 på	rumensk:	«preparate	pentru	sugari»	og	«preparate	
pentru	copii	de	vârstă	mică»,

—	 på	slovakisk:	«počiatočná	dojčenská	výživa»	og	«následná	
dojčenská	výživa»,

—	 på	slovensk:	«začetna	formula	za	dojenčke»	og	
«nadaljevalna	formula	za	dojenčke»,

—	 på	finsk:	«Äidinmaidonkorvike»	og	«Vieroitusvalmiste»,

—	 på	svensk:	«Modersmjölksersättning»	og	
«Tillskottsnäring».

Artikkel 12

Morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger	produsert	helt	og	
holdent	 på	 grunnlag	 av	 kumelkproteiner	 skal	 henholdsvis	 ha	
følgende	varebetegnelser:

—	 på	bulgarsk:	«млека	за	кърмачета»	og	«преходни	
млека»,

—	 på	spansk:	«Leche	para	lactantes»	og	«Leche	de	
continuación»,

—	 på	tsjekkisk:	«počáteční	mléčná	kojenecká	výživa»	og	
«pokračovací	mléčná	kojenecká	výživa»,

—	 på	dansk:	«Modermælkserstatning	udelukkende	baseret	
på	mælk»	og	«Tilskudsblanding	udelukkende	baseret	på	
mælk»,

—	 på	tysk:	«Säuglingsmilchnahrung»	og	«Folgemilch»,

—	 på	estisk:	«Piimal	põhinev	imiku	piimasegu»	og	«Piimal	
põhinev	jätkupiimasegu»,

—	 på	gresk:	«Γάλα	για	βρέφη»	og	«Γάλα	δεύτερης	βρεφικής	
ηλικίας»,

—	 på	engelsk:	«infant	milk»	og	«follow-on	milk»,

—	 på	fransk:	«Lait	pour	nourrissons»	og	«Lait	de	suite»,

—	 på	italiensk:	«Latte	per	lattanti»	og	«Latte	di	
proseguimento»,

—	 på	latvisk:	«Mākslīgais	piena	maisījums	zīdaiņiem»	
og	«Mākslīgais	papildu	ēdināšanas	piena	maisījums	
zīdaiņiem»,

—	 på	litauisk:	«pieno	mišinys	kūdikiams	iki	papildomo	
maitinimo	įvedimo»	og	«pieno	mišinys	kūdikiams	įvedus	
papildomą	maitinimą»,

—	 på	ungarsk:	«tejalapú	anyatej-helyettesítő	tápszer»	og	
«tejalapú	anyatej-kiegészítő	tápszer»,

—	 på	maltesisk:	«ħalib	tat-trabi»	og	«ħalib	tal-
prosegwiment»,

—	 på	nederlandsk:	«Volledige	zuigelingenvoeding	op	basis	
van	melk»	eller	«Zuigelingenmelk»	og	«Opvolgmelk»,

—	 på	polsk:	«mleko	początkowe»	og	«mleko	następne»,

—	 på	portugisisk:	«Leite	para	lactentes»	og	«Leite	de	
transição»,

—	 på	rumensk:	«lapte	pentru	sugari»	og	«lapte	pentru	copii	
de	vârstă	mică»,

—	 på	slovakisk:	«počiatočná	dojčenská	mliečna	výživa»	og	
«následná	dojčenská	mliečna	výživa»,

—	 på	slovensk:	«začetno	mleko	za	dojenčke»	og	
«nadaljevalno	mleko	za	dojenčke»,

—	 på	finsk:	«Maitopohjainen	äidinmaidonkorvike»	og	
«Maitopohjainen	vieroitusvalmiste»,

—	 på	svensk:	«Modersmjölksersättning	uteslutande	baserad	
på	mjölk»	og	«Tillskottsnäring	uteslutande	baserad	på	
mjölk».

Artikkel 13

1.	 Foruten	opplysningene	fastsatt	i	artikkel	3	nr.	1	i	direktiv	
2000/13/EF	 skal	 merkingen	 omfatte	 følgende	 obligatoriske	
opplysninger:

a)	 for	morsmelkerstatninger,	en	opplysning	om	at	produktet	
egner	seg	til	ernæring	av	spedbarn	fra	fødselen	av,	dersom	
de	ikke	ammes,
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b)	 for	tilskuddsblandinger,	en	opplysning	om	at	produktet	
egner	seg	bare	til	ernæring	av	spedbarn	som	er	minst	seks	
måneder	gamle,	at	det	bare	må	utgjøre	en	del	av	et	variert	
kosthold,	at	det	ikke	skal	erstatte	morsmelk	de	første	seks	
levemånedene,	og	at	en	beslutning	om	å	begynne	med	
tilleggskost,	herunder	før	seks	måneders	alder,	bør	tas	bare	
etter	henstilling	fra	uavhengige	personer	med	kompetanse	
innenfor	medisin,	ernæring	eller	farmasi,	eller	andre	
fagfolk	med	ansvar	for	barsel-	og	spedbarnspleie,	med	
utgangspunkt	i	det	enkelte	spedbarns	særlige	vekst-	og	
utviklingsbehov,

c)	 for	morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger,	
energiinnholdet	uttrykt	i	kJ	og	kcal	samt	innholdet	av	
proteiner,	karbohydrater	og	lipider,	uttrykt	numerisk,	per	
100	ml	bruksklart	produkt,

d)	 for	morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger,	
gjennomsnittsmengden	av	hvert	mineralstoff	og	hvert	
vitamin	som	er	oppført	i	henholdsvis	vedlegg	I	og	II,	og	
eventuelt	innholdet	av	kolin,	inositol	og	karnitin,	uttrykt	
numerisk,	per	100	ml	bruksklart	produkt,

e)	 for	morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger,	en	
veiledning	om	riktig	tilberedning,	oppbevaring	og	
disponering	av	produktet,	med	advarsel	om	helserisikoer	
ved	uriktig	tilberedning	og	oppbevaring.

2.	 Merkingen	kan	omfatte	følgende	opplysninger:

a)	 for	morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger,	
gjennomsnittsmengden	av	næringsstoffene	nevnt	i	
vedlegg	III	dersom	denne	angivelsen	ikke	dekkes	av	
bestemmelsene	i	nr.	1	bokstav	d)	i	denne	artikkel,	uttrykt	
numerisk,	per	100	ml	bruksklart	produkt,

b)	 for	tilskuddsblandinger,	i	tillegg	til	numeriske	
opplysninger,	opplysninger	om	vitaminene	og	
mineralstoffene	nevnt	i	vedlegg	VII,	uttrykt	som	
prosentandel	av	de	angitte	referanseverdiene,	per	100	ml	
bruksklart	produkt.

3.	 Merkingen	 av	 morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	 skal	 gi	 de	 nødvendige	 opplysninger	
om	 riktig	bruk	av	produktet	på	 en	 slik	måte	at	 amming	 ikke	
motvirkes.

Uttrykk	som	«humanisert»,	«moderliggjort»,	«tilpasset»	eller	
lignende	skal	være	forbudt.

4.	 Merkingen	 av	 morsmelkerstatninger	 skal	 dessuten	
omfatte	 følgende	 obligatoriske	 opplysninger,	 anført	 av	 ordet	
«Viktig»	eller	en	tilsvarende	formulering:

a)	 en	konstatering	av	ammingens	uovertrufne	verdi,

b)	 en	anbefaling	om	å	bruke	produktet	bare	etter	råd	fra	
uavhengige	personer	med	kompetanse	innenfor	medisin,	
ernæring	eller	farmasi,	eller	andre	fagfolk	med	ansvar	for	
barsel-	og	spedbarnspleie.

5.	 Merkingen	av	morsmelkerstatninger	skal	ikke	inneholde	
bilder	 av	 spedbarn	 eller	 andre	 bilder	 eller	 tekster	 som	 kan	
idealisere	 bruk	 av	 produktet.	 Den	 kan	 imidlertid	 inneholde	
grafiske	 framstillinger	 som	 gjør	 det	 lettere	 å	 identifisere	
produktet,	og	som	illustrerer	tilberedningsmetodene.

6.	 Merkingen	 av	 morsmelkerstatninger	 kan	 inneholde	
ernærings-	og	helsepåstander	bare	i	de	tilfeller	som	er	oppført	i	
vedlegg	IV	og	i	samsvar	med	de	vilkår	som	er	fastsatt	der.

7.	 Morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 skal	 være	
merket	på	en	 slik	måte	at	 forbrukerne	 lett	kan	 skille	mellom	
produktene,	slik	at	det	ikke	er	noen	fare	for	forveksling	mellom	
morsmelkerstatninger	og	tilskuddsblandinger.

8.	 Kravene,	 forbudene	og	begrensningene	fastsatt	 i	nr.	3-7	
får	anvendelse	også	på

a)	 presentasjon	av	de	aktuelle	produktene,	særlig	med	hensyn	
til	form,	utseende	eller	emballasje,	emballasjematerialet,	
måten	de	er	plassert	på	og	omgivelsene	de	presenteres	i,

b)	 reklame.

Artikkel 14

1.	 Reklame	 for	 morsmelkerstatninger	 skal	 begrenses	 til	
spesialpublikasjoner	 om	 spedbarnspleie	 og	 vitenskapelige	
publikasjoner.	 Medlemsstatene	 kan	 foreta	 ytterligere	
begrensninger	 eller	 forby	 reklame.	 Reklame	 for	
morsmelkerstatninger	 er	 underlagt	 vilkårene	 fastsatt	 i	
artikkel	 13	 nr.	 3-7	 og	 artikkel	 13	 nr.	 8	 bokstav	 b),	 og	 skal	
inneholde	 bare	 opplysninger	 av	 vitenskapelig	 og	 faktisk	
karakter.	 Opplysningene	 skal	 ikke	 gi	 inntrykk	 av	 at	
flaskeernæring	er	likeverdig	med	eller	bedre	enn	amming.
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2.	 Det	 skal	 ikke	 reklameres	 for	 morsmelkerstatninger	 på	
utsalgssteder,	og	det	skal	ikke	foregå	utdeling	av	prøver	eller	
noen	 annen	 form	 for	 salgsfremmende	 tiltak	 direkte	 overfor	
forbrukeren	 på	 detaljistnivå,	 som	 f.eks.	 spesialutstillinger,	
rabattkuponger,	 premier	 eller	 salgskampanjer,	 tapsgivende	
tilbud	og	lokketilbud.

3.	 Produsenter	 og	 forhandlere	 av	 morsmelkerstatninger	
skal	 ikke	 dele	 ut	 gratis	 eller	 rimelige	 produkter,	 prøver	 eller	
andre	salgsfremmende	gaver	til	publikum,	gravide,	mødre	eller	
medlemmer	 av	 deres	 familie,	 verken	 direkte	 eller	 indirekte,	
gjennom	helsevesenet	eller	helsevesenets	ansatte.

Artikkel 15

1.	 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 familien	 og	 de	 personer	
som	 befatter	 seg	 med	 spedbarns-	 og	 småbarnsernæring,	 gis	
objektive	og	konsistente	opplysninger	om	ernæring	av	spedbarn	
og	 småbarn	 med	 hensyn	 til	 planlegging,	 tilveiebringelse,	
utforming	og	spredning	av	opplysninger	og	om	kontrollen	med	
dem.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 opplysnings-	 og	
undervisningsmateriell,	både	det	skriftlige	og	det	audiovisuelle,	
som	er	beregnet	på	gravide	og	spedbarns-	og	småbarnsmødre,	
og	 som	 gjelder	 ernæring	 av	 spedbarn	 og	 småbarn,	 gir	 klare	
opplysninger	om

a)	 fordelene	ved	og	den	uovertrufne	verdi	av	amming,

b)	 morens	ernæring	samt	hvordan	hun	best	forbereder	seg	på	
og	fortsetter	ammingen,

c)	 de	eventuelle	negative	følger	det	vil	få	for	ammingen	å	
begynne	med	delvis	flaskeernæring,

d)	 vanskeligheten	med	å	gå	tilbake	på	en	avgjørelse	om	ikke	
å	amme	sitt	barn,

e)	 der	det	er	nødvendig,	den	riktige	bruk	av	
morsmelkerstatninger.

Dersom	 slikt	 informasjonsmateriell	 inneholder	 opplysninger	
om	 bruk	 av	 morsmelkerstatninger,	 skal	 det	 også	 gjøres	
oppmerksom	 på	 de	 sosiale	 og	 økonomiske	 konsekvenser	 av	
slik	 bruk	 og	 opplyses	 om	 helsefarene	 ved	 uegnet	 ernæring	
eller	 uegnede	 ernæringsmetoder,	 særlig	 om	 helsefarene	 ved	
feilaktig	 bruk	 av	morsmelkerstatninger.	Disse	 opplysningene	
skal	 ikke	 inneholde	 noen	 bilder	 som	 kan	 idealisere	 bruk	 av	
morsmelkerstatninger.

3.	 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 gratis	 utdeling	 av	
informasjons-	 og	 undervisningsutstyr	 eller	 -materiell	 av	
produsenter	 og	 forhandlere	 finner	 sted	 bare	 på	 forespørsel	

og	 med	 vedkommende	 myndighets	 skriftlige	 tillatelse,	 eller	
i	 henhold	 til	 myndighetenes	 retningslinjer	 på	 området.	 Slikt	
utstyr	eller	materiell	kan	være	påsatt	giverfirmaets	navn	eller	
logo,	 men	 kan	 ikke	 henvise	 til	 et	 bestemt	 navnebeskyttet	
produkt,	 og	 kan	 distribueres	 bare	 gjennom	 det	 offentlige	
helsevesen.

4.	 Medlemsstatene	skal	sikre	at	morsmelkerstatninger	som	
deles	 ut	 gratis	 eller	 selges	 til	 lav	 pris	 til	 institusjoner	 eller	
organisasjoner,	til	bruk	i	selve	institusjonen	eller	til	distribusjon	
utenfor,	 bare	brukes	 av	 eller	distribueres	 til	 spedbarn	 som	er	
avhengig	 av	 morsmelkerstatning	 og	 bare	 så	 lenge	 det	 er	
nødvendig.

Artikkel 16

I	 annen	 del	 av	 tabell	 I	 om	mineraler	 i	 vedlegget	 til	 direktiv	
1999/21/EF	 skal	 raden	 der	mangan	 er	 oppført,	 erstattes	med	
følgende:

«Mangan	(μg) 0,25 25 1 100»

Artikkel 17

De	nye	kravene	fastsatt	i	artikkel	7	nr.	1	og	2	i	dette	direktiv	
skal	 ikke	 være	 obligatoriske	 for	 næringsmidler	 til	 spesielle	
medisinske	formål	beregnet	på	spedbarn	som	nevnt	i	punkt	4	i	
vedlegget	til	direktiv	1999/21/EF	før	1.	januar	2012.

Artikkel 18

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 desember	 2007	 vedta	
og	kunngjøre	de	lover	og	forskrifter	som	er	nødvendige	for	å	
etterkomme	artikkel	2,	3	og	5-17	samt	vedlegg	I-VII.	De	skal	
umiddelbart	oversende	Kommisjonen	teksten	til	bestemmelsene	
og	en	sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	
disse	bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	slik	at	de

—	 innen	1.	januar	2008	tillater	handel	med	produkter	som	er	
i	samsvar	med	dette	direktiv,

—	 uten	at	det	berører	artikkel	17,	fra	31.	desember	2009	
forbyr	handel	med	produkter	som	ikke	er	i	samsvar	med	
dette	direktiv.
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Disse	bestemmelsene	 skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	 til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	
til	 direktivet	 når	 de	 kunngjøres.	 De	 skal	 også	 inneholde	 en	
opplysning	om	at	henvisninger	i	gjeldende	lover	og	forskrifter	
til	direktivet	som	oppheves	ved	dette	direktiv,	skal	forstås	som	
henvisninger	til	dette	direktiv.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
og	hvordan	den	skal	formuleres,	fastsettes	av	medlemsstatene.

2.	 Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de	viktigste	internrettslige	bestemmelser	som	de	vedtar	på	det	
området	dette	direktiv	omhandler.

Artikkel 19

Direktiv	 91/321/EØF,	 som	 endret	 ved	 direktivene	 nevnt	 i	
vedlegg	X	 del	A,	 oppheves	 fra	 1.	 januar	 2008,	 uten	 at	 dette	
berører	medlemsstatenes	 forpliktelser	med	hensyn	 til	 fristene	
for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning	av	direktivene	oppført	i	
vedlegg	X	del	B.

Henvisninger	 til	 det	 opphevede	 direktivet	 skal	 forstås	
som	 henvisninger	 til	 dette	 direktiv	 og	 leses	 som	 angitt	 i	
sammenligningstabellen	i	vedlegg	XI.

Artikkel 20

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

Artikkel 21

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	22.	desember	2006.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

GRUNNSAMMENSETNINGEN	AV	MORSMELKERSTATNINGER	NÅR	DEN	REKONSTITUERES	ETTER	
PRODUSENTENS	ANVISNINGER

Verdiene	fastsatt	i	dette	vedlegg	gjelder	sluttproduktet	som	er	konsumferdig,	og	som	markedsføres	som	konsumferdig,	
eller	som	skal	rekonstitueres	etter	produsentens	anvisninger.

1.	 ENERGI

Minst Høyst

250	kJ/100	ml 295	kJ/100	ml

(60	kcal/100	ml) (70	kcal/100	ml)

2.	 PROTEINER

	 (Proteininnhold	=	nitrogeninnhold	×	6,25)

2.1		 Morsmelkerstatninger	produsert	på	grunnlag	av	kumelkproteiner

Minst(1) Høyst

0,45	g/100	kJ 0,7	g/100	kJ

(1,8	g/100	kcal) (3	g/100	kcal)

(1)	 Morsmelkerstatninger	 produsert	 på	 grunnlag	 av	 kumelkproteiner	 og	 med	 et	 proteininnhold	 mellom	 minsteverdien	 og	
0,5	g/100	kJ	(2	g/100	kcal)	skal	være	i	samsvar	med	artikkel	7	nr.	1	annet	ledd.

Ved	samme	energiinnhold	skal	morsmelkerstatningen	inneholde	minst	like	stor	mengde	av	hver	essensielle	eller	
betinget	essensielle	aminosyre	som	referanseproteinet	(morsmelk	som	definert	i	vedlegg	V).	Ved	beregningen	kan	
innholdet	av	metionin	og	cystin	imidlertid	legges	sammen	dersom	metionin/cystin-forholdet	ikke	er	større	enn	2,	
og	 innholdet	av	fenylalanin	og	 tyrosin	kan	 legges	sammen	dersom	tyrosin/fenylalanin-forholdet	 ikke	er	større	
enn	2.	Metionin/cystin-forholdet	kan	være	større	enn	2,	men	ikke	større	enn	3,	forutsatt	at	produktets	egnethet	for	
ernæring	av	spedbarn	dokumenteres	gjennom	passende	undersøkelser	som	er	gjennomført	i	henhold	til	allment	
aksepterte	sakkyndige	anbefalinger	om	hvordan	slike	undersøkelser	skal	utformes	og	gjennomføres.

2.2	 Morsmelkerstatninger	produsert	på	grunnlag	av	proteinhydrolysater

Minst(1) Høyst

0,45	g/100	kJ 0,7	g/100	kJ

(1,8	g/100	kcal) (3	g/100	kcal)

()	 Morsmelkerstatninger	 produsert	 på	 grunnlag	 av	 proteinhydrolysater	 og	med	 et	 proteininnhold	mellom	minsteverdien	 og	
0,56	g/100	kJ	(2,25	g/100	kcal)	skal	være	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	artikkel	7	nr.	1	tredje	ledd.

Ved	samme	energiinnhold	skal	morsmelkerstatningen	inneholde	minst	like	stor	mengde	av	hver	essensielle	eller	
betinget	essensielle	aminosyre	som	referanseproteinet	(morsmelk	som	definert	i	vedlegg	V).	Ved	beregningen	kan	
innholdet	av	metionin	og	cystin	imidlertid	legges	sammen	dersom	metionin/cystin-forholdet	ikke	er	større	enn	2,	
og	 innholdet	av	fenylalanin	og	 tyrosin	kan	 legges	sammen	dersom	tyrosin/fenylalanin-forholdet	 ikke	er	større	
enn	2.	Metionin/cystin-forholdet	kan	være	større	enn	2,	men	ikke	større	enn	3,	forutsatt	at	produktets	egnethet	for	
ernæring	av	spedbarn	dokumenteres	gjennom	passende	undersøkelser	som	er	gjennomført	i	henhold	til	allment	
aksepterte	sakkyndige	anbefalinger	om	hvordan	slike	undersøkelser	skal	utformes	og	gjennomføres.

Innholdet	av	L-karnitin	skal	være	minst	0,3	mg/100	kJ	(1,2	mg/100	kcal).
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2.3		 Morsmelkerstatninger	 produsert	 på	 grunnlag	 av	 soyaproteinisolater,	 alene	 eller	 blandet	 med	
kumelkproteiner

Minst Høyst

0,56	g/100	kJ 0,7	g/100	kJ

(2,25	g/100	kcal) (3	g/100	kcal)

Bare	proteinisolater	av	soya	skal	brukes	ved	produksjon	av	morsmelkerstatninger.

Ved	samme	energiinnhold	skal	morsmelkerstatningen	inneholde	minst	like	stor	mengde	av	hver	essensielle	eller	
betinget	essensielle	aminosyre	som	referanseproteinet	(morsmelk	som	definert	i	vedlegg	V).	Ved	beregningen	kan	
innholdet	av	metionin	og	cystin	imidlertid	legges	sammen	dersom	metionin/cystin-forholdet	ikke	er	større	enn	2,	
og	 innholdet	av	fenylalanin	og	 tyrosin	kan	 legges	sammen	dersom	tyrosin/fenylalanin-forholdet	 ikke	er	større	
enn	2.	Metionin/cystin-forholdet	kan	være	større	enn	2,	men	ikke	større	enn	3,	forutsatt	at	produktets	egnethet	for	
ernæring	av	spedbarn	dokumenteres	gjennom	passende	undersøkelser	som	er	gjennomført	i	henhold	til	allment	
aksepterte	sakkyndige	anbefalinger	om	hvordan	slike	undersøkelser	skal	utformes	og	gjennomføres.

Innholdet	av	L-karnitin	skal	være	minst	0,3	mg/100	kJ	(1,2	mg/100	kcal).

2.4		 I	 alle	 tilfeller	kan	aminosyrer	 tilsettes	morsmelkerstatninger	utelukkende	 i	den	hensikt	 å	 forbedre	proteinenes	
næringsverdi,	og	bare	i	de	mengder	som	er	nødvendige	for	dette	formål.

3.	 TAURIN

Ved	tilsetting	av	taurin	i	morsmelkerstatninger	skal	taurinmengden	være	høyst	2,9	mg/100	kJ	(12	mg/100	kcal).

4.	 KOLIN

Minst Høyst

1,7	mg/100	kJ 12	mg/100	kJ

(7	mg/100	kcal) (50	mg/100	kcal)

5.	 LIPIDER

Minst Høyst

1,05	g/100	kJ 1,4	g/100	kJ

(4,4	g/100	kcal) (6,0	g/100	kcal)

5.1		 Det	skal	være	forbudt	å	bruke	følgende	stoffer:

—	 sesamolje,

—	 bomullsolje.

5.2		 Laurinsyre	og	myristinsyre

Minst Høyst

— alene	eller	til	sammen:

20	%	av	samlet	fettinnhold
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5.3		 Innholdet	av	transfettsyrer	skal	utgjøre	høyst	3	%	av	det	samlede	fettinnhold.

5.4		 Innholdet	av	erukasyre	skal	utgjøre	høyst	1	%	av	det	samlede	fettinnhold.

5.5	 Linolsyre	(i	form	av	glyserider	=	linoleater)

Minst Høyst

70	mg/100	kJ 285	mg/100	kJ

(300	mg/100	kcal) (1	200	mg/100	kcal)

5.6		 Innholdet	av	alfalinolensyre	skal	være	minst	12	mg/100	kJ	(50	mg/100	kcal).

Forholdet	linolsyre/alfalinolensyre	skal	ikke	være	mindre	enn	5	eller	større	enn	15.

5.7		Langkjedede	(20	og	22	karbonatomer)	flerumettede	fettsyrer	(LCP)	kan	tilsettes.	I	så	fall	skal	innholdet	av	dem	
utgjøre	høyst

—	 1	%	av	det	samlede	fettinnholdet	for	n-3	LCP,	og

—	 2	%	av	det	samlede	fettinnholdet	for	n-6	LCP	(1	%	av	det	samlede	fettinnholdet	for	arakidonsyre	(20:4	n-6))

Innholdet	av	eikosapentaensyre	(20:5	n-3)	skal	ikke	være	høyere	enn	innholdet	av	dokosaheksaensyre	(22:6	n-3).

Innholdet	av	dokosaheksaensyre	(20:5	n-3)	skal	ikke	være	høyere	enn	innholdet	av	n-6	LCP.

6.	 FOSFOLIPIDER

Mengden	av	fosfolipider	i	morsmelkerstatninger	skal	være	høyst	2	g/l.

7.	 INOSITOL

Minst Høyst

1	mg/100	kJ 10	mg/100	kJ

(4	mg/100	kcal) (40	mg/100	kcal)

8.	 KARBOHYDRATER

Minst Høyst

2,2	g/100	kJ 3,4	g/100	kJ

(9	g/100	kcal) (14	g/100	kcal)

8.1		 Bare	følgende	karbohydrater	kan	brukes:

—		 laktose,

—		 maltose,

—		 sukrose,

—		 glukose,

—		 maltdekstriner,
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—		 glukosesirup	eller	dehydrert	glukosesirup,

—		 prekokt	stivelse } naturlig	fri	for	gluten
—		 gelatinisert	stivelse

8.2		 Laktose

Minst Høyst

1,1	g/100	kJ —

(4,5	g/100	kcal) —

Denne	bestemmelsen	får	ikke	anvendelse	på	morsmelkerstatninger	der	soyaproteinisolater	utgjør	mer	enn	50	%	
av	det	samlede	proteininnhold.

8.3		 Sukrose

Sukrose	kan	tilsettes	bare	i	morsmelkerstatninger	produsert	av	proteinhydrolysater.	Dersom	det	tilsettes	sukrose,	
skal	sukroseinnholdet	utgjøre	høyst	20	%	av	det	samlede	karbohydratinnhold.

8.4		 Glukose

Glukose	kan	tilsettes	bare	i	morsmelkerstatninger	produsert	av	proteinhydrolysater.	Dersom	det	tilsettes	glukose,	
skal	glukoseinnholdet	være	høyst	0,5	g/100	kJ	(2	g/100	kcal).

8.5		 Prekokt	stivelse	og/eller	gelatinisert	stivelse

Minst Høyst

— 2	g/100	ml,	og	30	%	av	samlet	karbohydratinnhold

9.	 FRUKTO-OLIGOSAKKARIDER	OG	GALAKTO-OLIGOSAKKARIDER

Frukto-oligosakkarider	og	galakto-oligosakkarider	kan	tilsettes	morsmelkerstatninger.	I	så	fall	skal	innholdet	av	
dem	utgjøre	høyst	0,8	g/100	ml	i	en	kombinasjon	av	90	%	oligogalaktosyl-laktose	og	10	%	oligofruktosyl-sukrose	
med	høy	molekylvekt.

Andre	 kombinasjoner	 og	 grenseverdier	 for	 frukto-oligosakkarider	 og	 galakto-oligosakkarider	 kan	 brukes	 i	
samsvar	med	artikkel	5.

10.	 MINERALER

10.1		Morsmelkerstatninger	produsert	av	kumelkproteiner	eller	proteinhydrolysater

Per	100	kJ Per	100	kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Natrium	(mg) 5 14 20 60

Kalium	(mg) 15 38 60 160

Klorid	(mg) 12 38 50 160

Kalsium	(mg) 12 33 50 140

Fosfor	(mg) 6 22 25 90

Magnesium	(mg) 1,2 3,6 5 15

Jern	(mg) 0,07 0,3 0,3 1,3

Sink	(mg) 0,12 0,36 0,5 1,5

Kobber	(μg) 8,4 25 35 100
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Per	100	kJ Per	100	kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Jod	(μg) 2,5 12 10 50

Selen	(μg) 0,25 2,2 1 9

Mangan	(μg) 0,25 25 1 100

Fluorid	(μg) — 25 — 100

Forholdet	kalsium/fosfor	skal	ikke	være	mindre	enn	1	eller	større	enn	2.

10.2		Morsmelkerstatninger	 produsert	 på	 grunnlag	 av	 soyaproteinisolater,	 alene	 eller	 blandet	 med	
kumelkproteiner

Alle	kravene	i	punkt	10.1	får	anvendelse,	med	unntak	av	kravene	som	gjelder	jern	og	fosfor,	som	skal	være	som	
følger:

Per	100	kJ Per	100	kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Jern	(mg) 0,12 0,5 0,45 2

Fosfor	(mg) 7,5 25 30 100

11.		 VITAMINER

Per	100	kJ Per	100	kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Vitamin	A	(μg-RE)(1) 14 43 60 180

Vitamin	D	(μg)(2) 0,25 0,65 1 2,5

Tiamin	(μg) 14 72 60 300

Riboflavin	(μg) 19 95 80 400

Niacin	(μg)(3) 72 375 300 1500

Pantotensyre	(μg) 95 475 400 2000

Vitamin	B6	(μg) 9 42 35 175

Biotin	(μg) 0,4 1,8 1,5 7,5

Folinsyre	(μg) 2,5 12 10 50

Vitamin	B12	(μg) 0,025 0,12 0,1 0,5

Vitamin	C	(mg) 2,5 7,5 10 30

Vitamin	K	(μg) 1 6 4 25

Vitamin	E	(mg	α-TE)(4) 0,5/g	flerumettede	
fettsyrer	uttrykt	som	
linolsyre	korrigert	for	
dobbelt-bindinger(5),	
men	aldri	under	0,1	mg	
per	100	tilgjengelige	kJ

1,2 0,5/g	flerumettede	
fettsyrer	uttrykt	som	
linolsyre	korrigert	for	
dobbelt–bindinger(5),	
men	aldri	under	0,5	mg	
per	100	tilgjengelige	

kcal

5

(1)	 RE	=	alle	transretinolekvivalenter.
(2)	 I	form	av	kolekalciferol,	der	10	μg	=	400	i.e.	av	vitamin	D.
(3)	 Preformert	niacin.
(4)	 α-TE	=	d-α-tokoferolekvivalent.
(5)	 0,5	mg	α-TE/1	g	linolsyre	(18:2	n-6);	0,75	mg	α-TE/1	g	α-linolensyre	(18:3	n-3);	1,0	mg	α-TE/1	g	arakidonsyre	(20:4	n-6);	

1,25	mg	α-TE/1	g	eikosapentaensyre	(20:5	n-3);	1,5	mg	α-TE/1	g	dokosaheksaensyre	(22:6	n-3).
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12.		 NUKLEOTIDER

Følgende	nukleotider	kan	tilsettes:

Høyst(1)

(mg/100	kJ) (mg/100	kcal)

cytidin-5′-monofosfat 0,60 2,50

uridin-5′-monofosfat 0,42 1,75

adenosin-5′-monofosfat 0,36 1,50

guanosin-5′-monofosfat 0,12 0,50

inosin-5′-monofosfat 0,24 1,00

(1)	 Samlet	konsentrasjon	av	nukleotider	skal	være	høyst	1,2	mg/100	kJ	(5	mg/100	kcal).
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VEDLEGG II

GRUNNSAMMENSETNINGEN	AV	 TILSKUDDSBLANDINGER	 NÅR	 DEN	 REKONSTITUERES	 ETTER	
PRODUSENTENS	ANVISNINGER

Verdiene	fastsatt	i	vedlegget	gjelder	sluttproduktet	som	er	konsumferdig,	og	som	markedsføres	som	konsumferdig,	eller	
som	skal	rekonstitueres	etter	produsentens	anvisninger.

1.	 ENERGI

Minst Høyst

250	kJ/100	ml 295	kJ/100	ml

(60	kcal/100	ml) (70	kcal/100	ml)

2.	 PROTEINER

(Proteininnhold	=	nitrogeninnhold	×	6,25)

2.1		 Tilskuddsblandinger	produsert	av	kumelkproteiner

Minst Høyst

0,45	g/100	kJ 0,8	g/100	kJ

(1,8	g/100	kcal) (3,5	g/100	kcal)

Ved	samme	energiinnhold	skal	 tilskuddsblandingen	inneholde	minst	 like	stor	mengde	av	hver	essensielle	eller	
betinget	essensielle	aminosyre	som	referanseproteinet	 (morsmelk	som	definert	 i	vedlegg	V).	Ved	beregningen	
kan	innholdet	av	metionin	og	cystin	imidlertid	legges	sammen	dersom	forholdet	metionin/cystin	ikke	er	større	
enn	3,	og	innholdet	av	fenylalanin	og	tyrosin	kan	legges	sammen	dersom	forholdet	tyrosin/fenylalanin	ikke	er	
større	enn	2.

2.2		 Tilskuddsblandinger	produsert	av	proteinhydrolysater

Minst Høyst

0,56	g/100	kJ 0,8	g/100	kJ

(2,25	g/100	kcal) (3,5	g/100	kcal)

Ved	samme	energiinnhold	skal	 tilskuddsblandingen	inneholde	minst	 like	stor	mengde	av	hver	essensielle	eller	
betinget	essensielle	aminosyre	som	referanseproteinet	 (morsmelk	som	definert	 i	vedlegg	V).	Ved	beregningen	
kan	innholdet	av	metionin	og	cystin	imidlertid	legges	sammen	dersom	forholdet	metionin/cystin	ikke	er	større	
enn	3,	og	innholdet	av	fenylalanin	og	tyrosin	kan	legges	sammen	dersom	forholdet	tyrosin/fenylalanin	ikke	er	
større	enn	2.

2.3		 Tilskuddsblandinger	produsert	på	grunnlag	av	soyaproteinisolater,	alene	eller	blandet	med	kumelkproteiner

Minst Høyst

0,56	g/100	kJ 0,8	g/100	kJ

(2,25	g/100	kcal) (3,5	g/100	kcal)
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Bare	proteinisolater	av	soya	skal	brukes	ved	produksjon	av	tilskuddsblandinger.

Ved	samme	energiinnhold	skal	 tilskuddsblandingen	inneholde	minst	 like	stor	mengde	av	hver	essensielle	eller	
betinget	essensielle	aminosyre	som	referanseproteinet	 (morsmelk	som	definert	 i	vedlegg	V).	Ved	beregningen	
kan	innholdet	av	metionin	og	cystin	imidlertid	legges	sammen	dersom	forholdet	metionin/cystin	ikke	er	større	
enn	3,	og	innholdet	av	fenylalanin	og	tyrosin	kan	legges	sammen	dersom	forholdet	tyrosin/fenylalanin	ikke	er	
større	enn	2.

2.4		 I	 alle	 tilfeller	 kan	 aminosyrer	 tilsettes	 tilskuddsblandinger	 utelukkende	 i	 den	 hensikt	 å	 forbedre	 proteinenes	
næringsverdi,	og	bare	i	de	mengder	som	er	nødvendige	for	dette	formål.

3.	 TAURIN

Ved	tilsetting	av	taurin	i	tilskuddsblandinger	skal	taurinmengden	være	høyst	2,9	mg/100	kJ	(12	mg/100	kcal).

4.	 LIPIDER

Minst Høyst

0,96	g/100	kJ 1,4	g/100	kJ

(4,0	g/100	kcal) (6,0	g/100	kcal)

4.1		 Det	skal	være	forbudt	å	bruke	følgende	stoffer:

—	 sesamolje,

—	 bomullsolje.

4.2		 Laurinsyre	og	myristinsyre

Minst Høyst

— alene	eller	til	sammen:

20	%	av	samlet	fettinnhold

4.3.		 Innholdet	av	transfettsyrer	skal	utgjøre	høyst	3	%	av	det	samlede	fettinnhold.

4.4		 Innholdet	av	erukasyre	skal	utgjøre	høyst	1%	av	det	samlede	fettinnhold.

4.5		 Linolsyre	(i	form	av	glyserider	=	linoleater)

Minst Høyst

70	mg/100	kJ 285	mg/100	kJ

(300	mg/100	kcal) (1	200	mg/100	kcal)

4.6		 Innholdet	av	alfalinolensyre	skal	være	minst	12	mg/100	kJ	(50	mg/100	kcal).

Forholdet	linolsyre/alfalinolensyre	skal	ikke	være	mindre	enn	5	eller	større	enn	15.
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4.7		 Langkjedede	(20	og	22	karbonatomer)	flerumettede	fettsyrer	(LCP)	kan	tilsettes.	I	så	fall	skal	innholdet	av	dem	
utgjøre	høyst

—	 1	%	av	det	samlede	fettinnholdet	for	n-3	LCP,	og

—	 2	%	av	det	samlede	fettinnholdet	for	n-6	LCP	(1	%	av	det	samlede	fettinnholdet	for	arakidonsyre	(20:4	n-6))

Innholdet	av	eikosapentaensyre	(20:5	n-3)	skal	ikke	være	høyere	enn	innholdet	av	dokosaheksaensyre	(22:6	n-3).

Innholdet	av	dokosaheksaensyre	(22:6	n-3)	skal	ikke	være	høyere	enn	innholdet	av	n-6	LCP.

5.	 FOSFOLIPIDER

Mengden	fosfolipider	i	tilskuddsblandinger	skal	være	høyst	2	g/l.

6.	 KARBOHYDRATER

Minst Høyst

2,2	g/100	kJ 3,4	g/100	kJ

(9	g/100	kcal) (14	g/100	kcal)

6.1		 Det	skal	være	forbudt	å	bruke	ingredienser	som	inneholder	gluten.

6.2		 Laktose

Minst Høyst

1,1	g/100	kJ —

(4,5	g/100	kcal)

Denne	bestemmelsen	får	ikke	anvendelse	på	tilskuddsblandinger	der	soyaproteinisolater	utgjør	mer	enn	50	%	av	
det	samlede	proteininnhold.

6.3		 Sukrose,	fruktose,	honning

Minst Høyst

— alene	eller	til	sammen:

20	%	av	samlet	karbohydratinnhold

Honning	skal	behandles	for	å	ødelegge	sporer	av	Clostridium botulinum.

6.4		 Glukose

Glukose	kan	tilsettes	bare	i	tilskuddsblandinger	produsert	av	proteinhydrolysater.	Dersom	det	tilsettes	glukose,	
skal	glukoseinnholdet	være	høyst	0,5	g/100	kJ	(2	g/100	kcal).
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7.	 FRUKTO-OLIGOSAKKARIDER	OG	GALAKTO-OLIGOSAKKARIDER

Frukto-oligosakkarider	og	galakto-oligosakkarider	kan	 tilsettes	 tilskuddsblandinger.	 I	 så	 fall	 skal	 innholdet	av	
dem	utgjøre	høyst	0,8	g/100	ml	i	en	kombinasjon	av	90	%	oligogalaktosyl-laktose	og	10	%	oligofruktosyl-sukrose	
med	høy	molekylvekt.

Andre	 kombinasjoner	 og	 grenseverdier	 for	 frukto-oligosakkarider	 og	 galakto-oligosakkarider	 kan	 brukes	 i	
samsvar	med	artikkel	6.

8.	 MINERALER

8.1		 Tilskuddsblandinger	produsert	av	kumelkproteiner	eller	proteinhydrolysater

Per	100	kJ Per	100	kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Natrium	(mg) 5 14 20 60

Kalium	(mg) 15 38 60 160

Klorid	(mg) 12 38 50 160

Kalsium	(mg) 12 33 50 140

Fosfor	(mg) 6 22 25 90

Magnesium	(mg) 1,2 3,6 5 15

Jern	(mg) 0,14 0,5 0,6 2

Sink	(mg) 0,12 0,36 0,5 1,5

Kobber	(μg) 8,4 25 35 100

Jod	(μg) 2,5 12 10 50

Selen	(μg) 0,25 2,2 1 9

Mangan	(μg) 0,25 25 1 100

Fluorid	(μg) — 25 — 100

Forholdet	kalsium/fosfor	i	tilskuddsblandinger	skal	ikke	være	mindre	enn	1,0	eller	større	enn	2,0.

8.2		 Tilskuddsblandinger	produsert	av	soyaproteinisolater,	alene	eller	blandet	med	kumelkproteiner

Alle	kravene	i	punkt	8.1	får	anvendelse,	med	unntak	av	kravene	som	gjelder	jern	og	fosfor,	som	skal	være	som	
følger:

Per	100	kJ Per	100	kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Jern	(mg) 0,22 0,65 0,9 2,5

Fosfor	(mg) 7,5 25 30 100
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9.	 VITAMINER

Per	100	kJ Per	100	kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Vitamin	A	(μg-RE)(1) 14 43 60 180

Vitamin	D	(μg)(2) 0,25 0,75 1 3

Tiamin	(μg) 14 72 60 300

Riboflavin	(μg) 19 95 80 400

Niacin	(μg)(3) 72 375 300 1500

Pantotensyre	(μg) 95 475 400 2000

Vitamin	B6	(μg) 9 42 35 175

Biotin	(μg) 0,4 1,8 1,5 7,5

Folinsyre	(μg) 2,5 12 10 50

Vitamin	B12	(μg) 0,025 0,12 0,1 0,5

Vitamin	C	(mg) 2,5 7,5 10 30

Vitamin	K	(μg) 1 6 4 25

Vitamin	E	(mg	α-TE)(4) 0,5/g	flerumettede	
fettsyrer	uttrykt	som	
linolsyre	korrigert	for	
dobbelt-bindinger(5),	
men	aldri	under	0,1	mg	
per	100	tilgjengelige	kJ

1,2 0,5/g	flerumettede	
fettsyrer	uttrykt	som	
linolsyre	korrigert	for	
dobbelt-bindinger(5),	
men	aldri	under	0,5	mg	
per	100	tilgjengelige	

kcal

5

(1)	 RE	=	alle	transretinolekvivalenter.
(2)	 I	form	av	kolekalciferol,	der	10	μg	=	400	i.u.	av	vitamin	D.
(3)	 Preformert	niacin.
(4)	 α-TE	=	d-α-tokoferolekvivalent.
(5)	 0,5	mg	α-TE/1	g	linolsyre	(18:2	n-6);	0,75	mg	α-TE/1	g	α-linolensyre	(18:3	n-3);	1,0	mg	α-TE/1	g	arakidonsyre	(20:4	n-6);	

1,25	mg	α-TE/1	g	eikosapentaensyre	(20:5	n-3);	1,5	mg	α-TE/1	g	dokosaheksaensyre	(22:6	n-3).

10.	 NUKLEOTIDER

Følgende	nukleotider	kan	tilsettes:

Høyst(1)

(mg/100	kJ) (mg/100	kcal)

cytidin-5′-monofosfat 0,60 2,50

uridin-5′-monofosfat 0,42 1,75

adenosin-5′-monofosfat 0,36 1,50

guanosin-5′-monofosfat 0,12 0,50

inosin-5′-monofosfat 0,24 1,00

(1)	 Samlet	konsentrasjon	av	nukleotider	skal	være	høyst	1,2	mg/100	kJ	(5	mg/100	kcal).
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VEDLEGG III

NÆRINGSSTOFFER

1.	Vitaminer

Vitamin Vitaminforbindelse

Vitamin	A Retinylacetat

Retinylpalmitat

Retinol

Vitamin	D Vitamin	D2	(kalciferol)

Vitamin	D3	(kolekalciferol)

Vitamin	B1 Tiaminhydroklorid

Tiaminmononitrat

Vitamin	B2 Riboflavin

Riboflavin-5′-natriumfosfat

Niacin Nikotinamid

Nikotinsyre

Vitamin	B6 Pyridoksinhydroklorid

Pyridoksin-5′-fosfat

Folat Folinsyre

Pantotensyre Kalsium-D-pantotenat

Natrium-D-pantotenat

Dexpantenol

Vitamin	B12 Cyanokobalamin

Hydroksokobalamin

Biotin D-biotin

Vitamin	C L-askorbinsyre

Natrium	L-askorbat

Kalsium	L-askorbat

6-palmityl-L-askorbinsyre	(askorbylpalmitat)

Kaliumaskorbat

Vitamin	E D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferolacetat

DL-alfa-tokoferolacetat

Vitamin	K Fyllokinon	(fytomenadion)
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2.	Mineraler

Mineraler Tillatte	salter

Kalsium	(Ca) Kalsiumkarbonat

Kalsiumklorid

Kalsiumsalter	av	sitronsyre

Kalsiumglukonat

Kalsiumglyserofosfat

Kalsiumlaktat

Kalsiumsalter	av	fosforsyre

Kalsiumhydroksid

Magnesium	(Mg) Magnesiumkarbonat

Magnesiumklorid

Magnesiumoksid

Magnesiumsalter	av	fosforsyre

Magnesiumsulfat

Magnesiumglukonat

Magnesiumhydroksid

Magnesiumsalter	av	sitronsyre

Jern	(Fe) Jern(II)sitrat

Jernglukonat

Jernlaktat

Jern(II)sulfat

Jern(III)ammoniumsitrat

Jern(II)fumarat

Jern(III)difosfat

Jern(II)bisglysinat

Kobber	(Cu) Kobbersitrat

Kobberglukonat

Kobbersulfat

Kobber-lysinkompleks

Kobberkarbonat

Jod	(I) Kaliumjodid

Natriumjodid

Kaliumjodat

Sink	(Zn) Sinkacetat

Sinkklorid

Sinklaktat

Sinksulfat

Sinksitrat

Sinkglukonat

Sinkoksid
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Mineraler Tillatte	salter

Mangan	(Mn) Mangankarbonat

Manganklorid

Mangansitrat

Mangansulfat

Manganglukonat

Natrium	(Na) Natriumhydrogenkarbonat

Natriumklorid

Natriumsitrat

Natriumglukonat

Natriumkarbonat

Natriumlaktat

Natriumsalter	av	fosforsyre

Natriumhydroksid

Kalium	(K) Kaliumhydrogenkarbonat

Kaliumkarbonat

Kaliumklorid

Kalsiumsalter	av	sitronsyre

Kaliumglukonat

Kaliumlaktat

Kaliumsalter	av	fosforsyre

Kaliumhydroksid

Selen	(Se) Natriumselenat

Natriumselenitt

3.	Aminosyrer	og	andre	nitrogenforbindelser

L-cystin	og	dens	hydroklorid

L-histidin	og	dens	hydroklorid

L-isoleucin	og	dens	hydroklorid

L-leucin	og	dens	hydroklorid

L-lysin	og	dens	hydroklorid

L-cystein	og	dens	hydroklorid

L-metionin

L-fenylalanin

L-treonin

L-tryptofan

L-tyrosin

L-valin

L-karnitin	og	dens	hydroklorid

L-karnitin-L-tartrat

Taurin
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Cytidin-	5′-monofosfat	og	dens	natriumsalt

Uridin-	5′-monofosfat	og	dens	natriumsalt

Adenosin-	5′-monofosfat	og	dens	natriumsalt

Guanosin-	5′-monofosfat	og	dens	natriumsalt

Inosin-	5′-monofosfat	og	dens	natriumsalt

4.	Andre	næringsstoffer

Kolin

Kolinklorid

Kolinsitrat

Kolinbitartrat

Inositol
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VEDLEGG IV

ERNÆRINGS-	OG	HELSEPÅSTANDER	FOR	MORSMELKERSTATNINGER	OG	VILKÅR	FOR	BRUK	AV	
SLIKE	PÅSTANDER

1.		 ERNÆRINGSPÅSTANDER

Ernæringspåstand	om Vilkår	for	bruk	av	påstanden

1.1		 Bare	laktose Laktose	er	eneste	karbohydrat	i	produktet.

1.2		 Laktosefri Laktoseinnholdet	 er	 høyst	 2,5	 mg/100	 kJ	
(10	mg/100	kcal).

1.3		 Tilsatt	 flerumettede	 fettsyrer,	 eller	 en	 tilsvarende	
ernæringspåstand	 om	 tilsetning	 av	 dokosaheksa-
ensyre

Innholdet	av	dokosaheksaensyre	skal	utgjøre	høyst	0,2	%	
av	det	samlede	fettsyreinnhold.

1.4		 Ernæringspåstander	 om	 tilsetning	 av	 følgende	 valgfrie	
ingredienser:

1.4.1		taurin } Frivillig	 tilsatt	 i	 en	 egnet	 mengde	 for	 bruk	
beregnet	 på	 spedbarn	 og	 i	 samsvar	 med	
vilkårene	fastsatt	i	vedlegg	I.

1.4.2		frukto-oligosakkarider	og	galakto-oligosakkarider

1.4.3		nukleotider

2.		 HELSEPÅSTANDER	(HERUNDER	PÅSTANDER	OM	REDUSERT	SYKDOMSRISIKO)

Helsepåstand	om Vilkår	for	bruk	av	helsepåstanden

2.1		 Redusert	 risiko	 for	 allergi	 mot	 melkeproteiner.	
Denne	 helsepåstanden	 kan	 omfatte	 uttrykk	
som	 viser	 til	 reduserte	 allergiframkallende	 eller	
antigene	egenskaper.

a)		 Det	 må	 finnes	 objektive	 og	 vitenskapelig	
dokumenterte	bevis	for	de	påståtte	egenskapene.

b)	 Morsmelkerstatningen	 skal	 oppfylle	 vilkårene	
fastsatt	 i	 vedlegg	 I	 punkt	 2.2,	 og	 mengden	
immunreaktive	 proteiner	 målt	 med	 allment	
aksepterte	 metoder	 skal	 være	 mindre	 enn	 1	%	 av	
nitrogenholdige	stoffer	i	erstatningen.

c)	 Det	 skal	 framgå	 av	 etiketten	 at	 produktet	 ikke	må	
konsumeres	 av	 spedbarn	 som	 er	 allergiske	mot	 de	
intakte	 proteinene	 som	 det	 er	 produsert	 av,	 med	
mindre	 allment	 aksepterte	 kliniske	 forsøk	 viser	
at	 morsmelkerstatningen	 tolereres	 av	 over	 90	 %	
av	 spedbarn	 (konfidensintervall	 på	 95	 %)	 som	 er	
overfølsomme	overfor	proteinene	som	hydrolysatet	
er	produsert	av.

d)	 Morsmelkerstatninger	som	tilføres	gjennom	munnen,	
skal	 ikke	 framkalle	overfølsomhet	hos	dyr	overfor	
de	intakte	proteinene	som	morsmelkerstatningen	er	
produsert	av.
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VEDLEGG V

ESSENSIELLE	OG	BETINGET	ESSENSIELLE	AMINOSYRER	I	MORSMELK

I	dette	direktiv	menes	med	essensielle	og	betinget	essensielle	aminosyrer	i	morsmelk,	uttrykt	i	mg	per	100	kJ	og	100	kcal:

Per	100	kJ(1) Per	100	kcal

Cystin 9 38

Histidin 10 40

Isoleucin 22 90

Leucin 40 166

Lysin 27 113

Metionin 5 23

Fenylalanin 20 83

Treonin 18 77

Tryptofan 8 32

Tyrosin 18 76

Valin 21 88

(1)	 1	kJ	=	0,239	kcal.
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VEDLEGG VI

Spesifikasjoner	for	proteininnhold,	proteinkilde	og	proteinbehandling	ved	produksjon	av	morsmelkerstatninger	
basert	 på	 hydrolysater	 av	 myseprotein	 fra	 kumelkprotein,	 med	 et	 proteininnhold	 under	 0,56	 g/100	 kJ	

(2,25	g/100	kcal)

1.	 Proteininnhold

Proteininnhold	=	nitrogeninnhold	×	6,25

Minst Høyst

0,44	g/100	kJ 0,7	g/100	kJ

(1,86	g/100	kcal) (3	g/100	kcal)

2.	 Proteinkilde

Avmineralisert	søt	myseprotein	fra	kumelk	etter	enzymatisk	utfelling	av	kaseiner	ved	bruk	av	kymosin,	bestående	
av

a)	 63	 %	 kasein-glykomakropeptidfri	 myseproteinisolat	 med	 et	 proteininnhold	 på	 minst	 95	 %	 tørrstoff	 og	
proteindenaturering	på	mindre	enn	70	%	og	et	askeinnhold	på	høyst	3	%,	og

b)	 37	%	proteinkonsentrat	av	søt	myse	med	et	proteininnhold	på	minst	87	%	tørrstoff	og	proteindenaturering	på	
mindre	enn	70	%	og	et	askeinnhold	på	høyst	3,5	%.

3.	 Proteinbehandling

Totrinns	hydrolyseprosess	med	bruk	av	et	 trypsinpreparat	med	et	varmebehandlingstrinn	(fra	3-10	minutter	ved	
80-100	°C)	mellom	de	to	hydrolysetrinnene.

__________
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VEDLEGG VII

REFERANSEVERDIER	 FOR	 DEKLARASJON	 AV	 NÆRINGSINNHOLD	 FOR	 NÆRINGSMIDLER	
BEREGNET	PÅ	SPEDBARN	OG	SMÅBARN

Næringsstoff Referanseverdi	for	deklarasjon

Vitamin	A (μg)	400

Vitamin	D (μg)	7

Vitamin	E (mg	TE)	5

Vitamin	K (μg)	12

Vitamin	C (mg)	45

Tiamin (mg)	0,5

Riboflavin (mg)	0,7

Niacin (mg)	7

Vitamin	B6 (mg)	0,7

Folat (μg)	125

Vitamin	B12 (μg)	0,8

Pantotensyre (mg)	3

Biotin (μg)	10

Kalsium (mg)	550

Fosfor (mg)	550

Kalium (mg)	1	000

Natrium (mg)	400

Klorid (mg)	500

Jern (mg)	8

Sink (mg)	5

Jod (μg)	80

Selen (μg)	20

Kobber (mg)	0,5

Magnesium (mg)	80

Mangan (mg)	1,2



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/54 24.10.2013

VEDLEGG VIII

PLANTEVERNMIDLER	 SOM	 IKKE	 SKAL	 BRUKES	 I	 LANDBRUKSPRODUKTER	 BEREGNET	 PÅ	
PRODUKSJON	AV	MORSMELKERSTATNINGER	OG	TILSKUDDSBLANDINGER

Tabell 1

Stoffets	kjemiske	betegnelse	(definisjon	av	rest)

Disulfoton	(summen	av	disulfoton,	disulfotonsulfoksid	og	disulfotonsulfon,	uttrykt	som	disulfoton)

Fensulfotion	(summen	av	fensulfotion,	dets	oksygenanalog	og	deres	sulfoner,	uttrykt	som	fensulfotion)

Fentin,	uttrykt	som	trifenyltinnkation

Haloksyfop	(summen	av	haloksyfop,	dets	salter	og	estere,	herunder	konjugater,	uttrykt	som	haloksyfop)

Heptaklor	og	trans-heptaklorepoksid,	uttrykt	som	heptaklor

Heksaklorbenzen

Nitrofen

Ometoat

Terbufos	(summen	av	terbufos,	dets	sulfoksid	og	sulfon,	uttrykt	som	terbufos)

Tabell 2

Stoffets	kjemiske	betegnelse

Aldrin	og	dieldrin,	uttrykt	som	dieldrin

Endrin

VEDLEGG IX

SÆRSKILTE	GRENSEVERDIER	FOR	RESTER	AV	PLANTEVERNMIDLER	ELLER	METABOLITTER	AV	
PLANTEVERNMIDLER	I	MORSMELKERSTATNINGER	OG	TILSKUDDSBLANDINGER

Stoffets	kjemiske	betegnelse Grenseverdi	(mg/kg)

Kadusafos 0,006

Demeton-S-metyl/demeton-S-metylsulfon/oksydemeton-metyl	 (hver	 for	 seg	 eller	
sammen,	uttrykt	som	demeton-S-metyl)

0,006

Etoprofos 0,008

Fipronil	(summen	av	fipronil	og	fipronil-desulfinyl,	uttrykt	som	fipronil) 0,004

Propineb/propylentiourea	(summen	av	propineb	og	propylentiourea) 0,006
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VEDLEGG X

DEL	A

Opphevet	direktiv	med	påfølgende	endringer

(som	nevnt	i	artikkel	19)

Kommisjonsdirektiv	91/321/EØF	(EFT	L	175	av	4.7.1991,	s.	35).

Punkt	XI.C.IX.5	i	vedlegg	I	til	tiltredelsesakten	av	1994,	s.	212.

Kommisjonsdirektiv	96/4/EF	(EFT	L	49	av	28.2.1996,	s.	12).

Kommisjonsdirektiv	1999/50/EF	(EFT	L	139	av	2.6.1999,	s.	29).

Kommisjonsdirektiv	2003/14/EF	(EUT	L	41	av	14.2.2003,	s.	37).

Punkt	1.J.3	i	vedlegg	II	til	tiltredelsesakten	av	2003,	s.	93.

DEL	B

Liste	over	frister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

(som	nevnt	i	artikkel	19)

Direktiv Frist	for	innarbeiding Tillatelse	til	handel	med	
produkter	som	er	i	samsvar	

med	dette	direktiv

Forbud	mot	handel	med	
produkter	som	ikke	er	i	samsvar	

med	dette	direktiv

91/321/EØF 1.	desember	1992 1.	juni	1994

96/4/EF 31.	mars	1997 1.	april	1997 31.	mars	1999

1999/50/EF 30.	juni	2000 30.	juni	2000 1.	juli	2002

2003/14/EF 6.	mars	2004 6.	mars	2004 6.	mars	2005
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VEDLEGG XI

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv	91/321/EØF Dette	direktiv

Artikkel	1	nr.	1 Artikkel	1

Artikkel	1	nr.	2 Artikkel	2

Artikkel	2 Artikkel	3

Artikkel	3	nr.	1 Artikkel	5

Artikkel	3	nr.	2 Artikkel	6

Artikkel	3	nr.	3 Artikkel	7	nr.	4

Artikkel	4 Artikkel	7	nr.	1-3

Artikkel	5	nr.	1	første	ledd Artikkel	8	nr.	1

Artikkel	5	nr.	1	annet	ledd Artikkel	8	nr.	2	og	3

Artikkel	5	nr.	2 —

— Artikkel	9

Artikkel	6	nr.	1	første	punktum Artikkel	4

Artikkel	6	nr.	1	annet	punktum —

Artikkel	6	nr.	2 Artikkel	10	nr.	1

Artikkel	6	nr.	3	bokstav	a)	innledende	punktum Artikkel	10	nr.	2	innledende	punktum

Artikkel	6	nr.	3	bokstav	a)	i) Artikkel	10	nr.	2	bokstav	a)

Artikkel	6	nr.	3	bokstav	a)	ii) Artikkel	10	nr.	2	bokstav	b)

Artikkel	6	nr.	3	bokstav	b)	første	ledd Artikkel	10	nr.	3

Artikkel	6	nr.	3	bokstav	b)	annet	ledd —

Artikkel	6	nr.	3	bokstav	c) Artikkel	10	nr.	4

Artikkel	6	nr.	4 —

Artikkel	7	nr.	1	første	ledd Artikkel	11

Artikkel	7	nr.	1	annet	ledd Artikkel	12

Artikkel	7	nr.	2	bokstav	a) Artikkel	13	nr.	1	bokstav	a)

Artikkel	7	nr.	2	bokstav	b) —

Artikkel	7	nr.	2	bokstav	c) Artikkel	13	nr.	1	bokstav	b)

Artikkel	7	nr.	2	bokstav	d) Artikkel	13	nr.	1	bokstav	c)
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Direktiv	91/321/EØF Dette	direktiv

Artikkel	7	nr.	2	bokstav	e) Artikkel	13	nr.	1	bokstav	d)

Artikkel	7	nr.	2	bokstav	f) Artikkel	13	nr.	1	bokstav	e)

Artikkel	7	nr.	2a Artikkel	13	nr.	2

Artikkel	7	nr.	3 Artikkel	13	nr.	3

Artikkel	7	nr.	4 Artikkel	13	nr.	4

Artikkel	7	nr.	5 Artikkel	13	nr.	5

Artikkel	7	nr.	6 Artikkel	13	nr.	6

— Artikkel	13	nr.	7

Artikkel	7	nr.	7 Artikkel	13	nr.	8

Artikkel	8 Artikkel	14

Artikkel	9 Artikkel	15

Artikkel	10 —

— Artikkel	16

— Artikkel	17

— Artikkel	18

— Artikkel	19

— Artikkel	20

Artikkel	11 Artikkel	21

Vedlegg	I-V Vedlegg	I-V

Vedlegg	VI —

Vedlegg	VII —

— Vedlegg	VI

Vedlegg	VIII-X Vedlegg	VII-IX

— Vedlegg	X

— Vedlegg	XI
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse 
av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 2,

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor 
utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og

ut fra følgende betraktninger:

1) Alle farmakologisk virksomme stoffer som i Fellesskapet 
benyttes i veterinærpreparater beregnet på å tilføres dyr 
bestemt til næringsmiddelproduksjon, bør vurderes i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90.

2)	 Stoffet	firokoksib	 er	oppført	 i	 vedlegg	 III	 til	 forordning	
(EØF) nr. 2377/90 for muskler, fett, lever og nyrer fra 
dyr av hestefamilien. Disse midlertidige grenseverdiene 
for restmengder (heretter kalt «grenseverdier») opphørte 
å gjelde 1. juli 2007. Ytterligere opplysninger er 
framlagt og vurdert, noe som har ført til at Komiteen 
for veterinærpreparater (heretter kalt «Komiteen») har 
anbefalt	 at	 grenseverdiene	 for	 firokoksib	 fastsettes	 som	
endelige, og at de derfor oppføres i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2377/90 for muskler, fett, lever og nyrer fra dyr 
av hestefamilien.

3) Komiteens anbefaling bygger på en midlertidig beregning 
av hvor mye av stoffet og dets restmengder som kan 
inntas daglig hele livet uten at det innebærer noen 
nevneverdig risiko for personer som eksponeres (heretter 
kalt «ADI»). Dette midlertidige akseptable daglige 
inntaket (ADI) er fastsatt ved hjelp av en annen metode 
enn den som vanligvis brukes for å fastsette ADI for 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 13.11.2007, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2008 av 6. juni 2008 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr. 58, 25.9.2008, s. 7.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 1064/2007 (EUT L 243 av 18.9.2007, s. 3).

veterinærpreparater. Som kompensasjon for dette er det 
imidlertid brukt en høyere sikkerhetsfaktor for å sikre 
at det ikke er noen grunn til å anta at restmengder av 
firokoksib	som	er	 innenfor	de	 foreslåtte	grenseverdiene,	
utgjør noen fare for forbrukernes helse.

4)	 Det	foreslås	derfor	at	firokoksib	oppføres	 i	vedlegg	I	 til	
forordning (EØF) nr. 2377/90.

5) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang frist før denne 
forordning får anvendelse, slik at medlemsstatene, i lys 
av bestemmelsene i denne forordning, kan foreta de 
nødvendige tilpasninger av markedsføringstillatelsene 
gitt for de berørte veterinærpreparater i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(2).

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 12. januar 2008.

(2) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/28/
EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 58).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1323/2007

av 12. november 2007

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet 
for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib(*)

2013/EØS/59/06
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Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	12.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

____________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 2377/90	 av	
26.	juni	1990	om	en	framgangsmåte	i	Fellesskapet	for	fastsettelse	
av	maksimumsgrenser	for	restmengder	av	veterinærpreparater	
i	næringsmidler	av	animalsk	opprinnelse(1),	særlig	artikkel	2,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Det	europeiske	legemiddelkontor	
utarbeidet	av	Komiteen	for	veterinærpreparater	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Alle	farmakologisk	virksomme	stoffer	som	i	Fellesskapet	
benyttes	 i	veterinærpreparater	beregnet	på	å	 tilføres	dyr	
bestemt	 til	 næringsmiddelproduksjon,	 skal	 vurderes	 i	
samsvar	med	forordning	(EØF)	nr.	2377/90.

2)	 En	søknad	om	fastsettelse	av	grenseverdier	for	restmengder	
av	 monensin,	 et	 antibiotikum	 og	 coccidiostatikum	 som	
tilhører	 gruppen	 ionoforer,	 er	 inngitt	 til	 Det	 europeiske	
legemiddelkontor.	 På	 grunnlag	 av	 anbefalingen	 fra	
Komiteen	 for	 veterinærpreparater	 bør	 dette	 stoffet	
oppføres	i	vedlegg	I	til	forordning	(EØF)	nr.	2377/90	for	
storfe	(muskler,	fett,	lever,	nyrer	og	melk).

3)	 Stoffet	 lasalocid	 er	 for	 tiden	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	
forordning	 (EØF)	 nr.	 2377/90	 for	muskler,	 hud	 og	 fett,	
lever	 og	 nyrer	 fra	 fjørfe,	 og	 i	 vedlegg	 III	 til	 nevnte	
forordning	 for	 fjørfe	 som	 produserer	 egg	 beregnet	 på	
konsum,	 i	 påvente	 av	 validering	 av	 analysemetoden.	
De	 vitenskapelige	 undersøkelsene	 er	 nå	 avsluttet,	
og	 analysemetoden	 er	 validert	 av	 Komiteen	 for	
veterinærpreparater.	 Lasalocid	 tilhører	 gruppen	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 303	 av	 21.11.2007,	 s.	 6,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	63/2008	av	6.	 juni	2008	om		
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	58,	25.9.2008,	s.	7.

(1)	 EFT	L	224	av	18.8.1990,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsfor-
ordning	(EF)	nr.	1323/2007	(EUT	L	294	av	13.11.2007,	s.	11).

antibiotiske	 ionoforer	med	coccidiostatikale	 egenskaper.	
Lasalocid	bør	derfor	oppføres	 i	 vedlegg	 I	 til	 forordning	
(EØF)	nr.	2377/90	for	fjørfe	som	produserer	egg	beregnet	
på	 konsum,	 i	 det	 nye	 nr.	 1.2.16,	 mens	 oppføringen	 for	
lasalocid	i	nr.	2.4.4	i	vedlegg	I	til	samme	forordning	bør	
utgå.

4)	 Stoffet	 acetylisovaleryltylosin,	 et	 antibiotikum	 som	
tilhører	gruppen	makrolider,	er	for	tiden	oppført	i	vedlegg	I	
til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 2377/90	 for	 svin	 og	 fjørfe.	 En	
endring	 av	 det	 internasjonale	 fellesnavnet	 (INN-navnet)	
på	dette	virksomme	stoffet	er	meddelt	til	Det	europeiske	
legemiddelkontor.	Stoffnavnet	acetylisovaleryltylosin	bør	
derfor	 erstattes	med	 det	 nye	 internasjonale	 fellesnavnet	
tylvalosin.

5)	 Forordning	(EØF)	nr.	2377/90	bør	derfor	endres.

6)	 Det	 bør	 fastsettes	 en	 tilstrekkelig	 lang	 frist	 før	 denne	
forordning	 får	 anvendelse,	 slik	 at	medlemsstatene,	 i	 lys	
av	 bestemmelsene	 i	 denne	 forordning,	 kan	 foreta	 de	
nødvendige	 tilpasninger	 av	 markedsføringstillatelsene	
gitt	 for	 de	 berørte	 veterinærpreparater	 i	 henhold	 til	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/82/EF	 av	
6.	november	2001	om	innføring	av	et	fellesskapsregelverk	
for	veterinærpreparater(2).

7)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	Den	faste	komité	for	veterinærpreparater	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	 I	 til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 2377/90	 endres	 i	 samsvar	
med	vedlegget	til	denne	forordning.

(2)	 EFT	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2004/28/
EF	(EUT	L	136	av	30.4.2004,	s.	58).

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1353/2007

av	20.	november	2007

om	endring	av	vedlegg	I	til	rådsforordning	(EØF)	nr.	2377/90	om	en	framgangsmåte	i	Fellesskapet	
for	fastsettelse	av	maksimumsgrenser	for	restmengder	av	veterinærpreparater	i	næringsmidler	av	

animalsk	opprinnelse	med	hensyn	til	monensin,	lasalocid	og	tylvalosin(*)
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Artikkel 2

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

Den	får	anvendelse	fra	20.	januar	2008.

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

Utferdiget	i	Brussel,	20.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

___________
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	47	nr.	2	første	og	tredje	punktum,	

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	sentralbank(2),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(3)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/12/EF	 av	 20.	
mars	 2000	 om	 adgang	 til	 å	 starte	 og	 utøve	 virksomhet	
som	 kredittinstitusjon(4)	 er	 blitt	 betydelig	 endret	 flere	
ganger.	Ettersom	det	skal	gjøres	ytterligere	endringer,	bør	
direktivet	av	klarhetshensyn	omarbeides.

2)	 For	å	gjøre	det	enklere	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	
kredittinstitusjon	 er	 det	 nødvendig	 å	 fjerne	 de	 største	
ulikhetene	mellom	medlemsstatenes	lovgivninger	når	det	
gjelder	de	reglene	som	disse	institusjonene	er	underlagt.

3)	 Dette	 direktiv	 er	 det	 grunnleggende	 dokument	 for	
gjennomføringen	 av	 det	 indre	 marked	 på	 området	
kredittinstitusjoner,	både	med	hensyn	til	etableringsadgang	
og	adgangen	til	å	yte	finansielle	tjenester.

4)	 I	 kommisjonsmeldingen	 av	 11.	 mai	 1999	 med	 tittel	
«Gjennomføring	 av	 rammebestemmelser	 om	 finansielle	
tjenester:	en	handlingsplan»	angis	en	rekke	mål	som	må	
nås	 for	 å	 gjennomføre	 det	 indre	 marked	 for	 finansielle	
tjenester.	 Det	 europeiske	 råd	 satte	 seg	 på	 sitt	 møte	 i	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 177	 av	 30.6.2006,	 s.	 1,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	65/2008	av	6.	 juni	2008	om		
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IX	(Finansielle	tjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	9.

(1)	 EUT	C	234	av	22.9.2005,	s.	8.
(2)	 EUT	C	52	av	2.3.2005,	s.	37.
(3)	 Europaparlamentsuttalelse	av	28.	september	2005	(ennå	ikke	offentliggjort	i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	7.	juni	2006.
(4)	 EFT	L	126	av	26.5.2000,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/29/EF	

(EUT	L	70	av	9.3.2006,	s.	50).

Lisboa	 23.	 og	 24.	 mars	 2000	 som	 mål	 å	 gjennomføre	
handlingsplanen	 innen	 2005.	 En	 omarbeiding	 av	
bestemmelser	om	ansvarlig	kapital	er	et	nøkkelelement	i	
handlingsplanen.

5)	 For	 å	 beskytte	 oppsparte	 midler	 og	 for	 å	 skape	
like	 konkurransevilkår	 mellom	 institusjonene	 bør	
samordningstiltak	 for	 kredittinstitusjoner	 få	 anvendelse	
på	 samtlige	 institusjoner.	Det	 bør	 imidlertid	 tas	 behørig	
hensyn	 til	objektive	ulikheter	 i	 institusjonenes	vedtekter	
og	deres	egentlige	oppgaver	slik	de	er	fastsatt	i	nasjonal	
lovgivning.

6)	 Virkeområdet	for	disse	tiltakene	bør	derfor	være	så	stort	
som	mulig,	og	omfatte	alle	institusjoner	hvis	virksomhet	
består	 i	 å	 motta	 midler	 som	 skal	 tilbakebetales,	 fra	
allmennheten,	 enten	 som	 innskudd	 eller	 i	 andre	 former,	
for	eksempel	løpende	utstedelse	av	obligasjoner	og	andre	
tilsvarende	verdipapirer,	samt	å	yte	kreditt	for	egen	regning.	
Det	bør	fastsettes	unntak	for	visse	kredittinstitusjoner	som	
dette	direktiv	ikke	kan	få	anvendelse	på.	Bestemmelsene	
i	dette	direktiv	bør	 ikke	berøre	anvendelsen	av	nasjonal	
lovgivning	 som	 gir	 særskilte	 supplerende	 tillatelser	
som	 gjør	 det	 mulig	 for	 kredittinstitusjoner	 å	 utøve	
særlige	 former	 for	 virksomhet	 eller	 utføre	 særlige	 typer	
operasjoner.

7)	 Det	 er	 hensiktsmessig	 å	 gjennomføre	 bare	 den	
grunnleggende	 harmoniseringen	 som	 er	 nødvendig	 og	
tilstrekkelig	for	å	sikre	gjensidig	anerkjennelse	av	tillatelser	
og	tilsynsordninger	som	vil	gjøre	det	mulig	å	gi	en	enkelt	
tillatelse	som	er	gyldig	i	hele	Fellesskapet,	og	å	anvende	
prinsippet	om	tilsyn	ved	hjemstatens	tilsynsmyndigheter.	
Kravet	om	at	det	 skal	 foreligge	en	virksomhetsplan	bør	
derfor	bare	anses	som	en	faktor	som	setter	vedkommende	
myndigheter	i	stand	til	å	treffe	beslutninger	på	grunnlag	
av	 mer	 nøyaktige	 opplysninger,	 ved	 hjelp	 av	 objektive	
kriterier.	 En	 viss	 smidighet	 bør	 likevel	 være	 mulig	 når	
det	gjelder	kravene	til	kredittinstitusjoners	juridiske	form	
med	hensyn	til	beskyttelse	av	bankbetegnelser.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2006/48/EF

av	14.	juni	2006

om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	kredittinstitusjon	(omarbeiding)(*)
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8)	 Ettersom	 målene	 for	 dette	 direktiv,	 som	 er	 å	 innføre	
regler	 for	 adgang	 til	 å	 starte	 og	 utøve	 virksomhet	 som	
kredittinstitusjon	og	for	tilsyn	med	disse,	ikke	kan	nås	i	
tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	på	grunn	
av	det	foreslåtte	tiltakets	omfang	og	virkninger	bedre	kan	
nås	 på	 fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 treffe	 tiltak	 i	
samsvar	med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	 i	 traktatens	
artikkel	 5.	 I	 samsvar	med	 forholdsmessighetsprinsippet	
fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	dette	direktiv	ikke	lenger	enn	
det	som	er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene.

9)	 Det	 er	 nødvendig	 med	 like	 finansielle	 krav	 til	
kredittinstitusjoner	for	å	sikre	lik	beskyttelse	for	sparere	
samt	 rettferdige	 konkurransevilkår	 for	 sammenlignbare	
grupper	av	kredittinstitusjoner.	I	påvente	av	en	nærmere	
samordning	 bør	 det	 fastsettes	 egnede	 strukturelle	
forholdstall	 som	 innenfor	 rammen	 av	 det	 samarbeid	
som	 finner	 sted	 mellom	 nasjonale	 myndigheter	 og	 i	
samsvar	 med	 ensartede	 metoder,	 vil	 gjøre	 det	 mulig	
å	 følge	 utviklingen	 til	 sammenlignbare	 typer	 av	
kredittinstitusjoner.	 Denne	 framgangsmåten	 er	 egnet	
til	 å	 lette	 en	 gradvis	 tilnærming	 mellom	 de	 systemer	
for	 forholdstall	 som	 medlemsstatene	 har	 fastsatt	 og	
anvendt.	 Det	 er	 imidlertid	 nødvendig	 å	 skille	 mellom	
de	 forholdstall	 som	 tar	 sikte	 på	 å	 sikre	 en	 forsvarlig	
ledelse	av	kredittinstitusjoner,	og	de	forholdstall	som	er	
fastsatt	med	henblikk	på	den	økonomiske	politikken	og	
pengepolitikken.

10)	 Ifølge	 prinsippene	 om	 gjensidig	 anerkjennelse	 og	
om	 tilsyn	 ved	 hjemstatens	 tilsynsmyndigheter	 bør	
vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 ikke	 gi	
tillatelse,	 eller	 trekke	 tilbake	 tillatelsen,	 når	 det	 klart	
framgår	av	faktorer	som	innholdet	 i	virksomhetsplanen,	
geografisk	 fordeling	 av	 virksomheten	 eller	 den	
virksomhet	som	faktisk	er	utøvd,	at	en	kredittinstitusjon	
har	 valgt	 rettssystemet	 i	 en	 medlemsstat	 i	 den	 hensikt	
å	 unngå	 strengere	 standarder	 som	 gjelder	 i	 en	 annen	
medlemsstat	 der	 kredittinstitusjonen	 utøver	 eller	 har	 til	
hensikt	å	utøve	størstedelen	av	sin	virksomhet.	I	tilfeller	
der	 det	 ikke	 er	 noen	 klar	 indikasjon	 på	 dette,	men	 der	
hoveddelen	av	de	samlede	eiendelene	 til	 foretakene	 i	et	
bankkonsern	 er	 lokalisert	 i	 en	 annen	 medlemsstat	 hvis	
vedkommende	myndigheter	har	ansvar	for	å	føre	tilsyn	på	
konsolidert	grunnlag,	bør	ansvaret	for	å	utøve	slikt	tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag	 i	 henhold	 til	 artikkel	 125	 og	
126	endres	bare	med	samtykke	 fra	disse	vedkommende	
myndigheter.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 er	 en	 juridisk	
person,	 bør	 ha	 tillatelse	 i	 den	medlemsstat	 der	 den	 har	
sitt	forretningskontor.	En	kredittinstitusjon	som	ikke	er	en	
juridisk	person,	bør	ha	sitt	hovedkontor	i	den	medlemsstat	
der	den	har	tillatelse.	I	tillegg	bør	medlemsstatene	kreve	
at	 en	 kredittinstitusjons	 hovedkontor	 alltid	 er	 plassert	
i	 institusjonens	 hjemstat,	 og	 at	 den	 faktisk	 utøver	
virksomhet	der.

11)	 Vedkommende	 myndigheter	 bør	 ikke	 gi	 en	
kredittinstitusjon	 tillatelse	 eller	 opprettholde	 tillatelsen	
dersom	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 bli	 hindret	 i	
å	 føre	 forsvarlig	 tilsyn	 på	 grunn	 av	 nære	 forbindelser	

mellom	vedkommende	institusjon	og	andre	fysiske	eller	
juridiske	 personer.	 Kredittinstitusjoner	 som	 allerede	 er	
godkjent,	bør	også	oppfylle	vedkommende	myndigheters	
krav	i	denne	forbindelse.

12)	 Henvisningen	 til	 tilsynsmyndighetenes	 forsvarlige	
utøvelse	 av	 sin	 tilsynsfunksjon	 omfatter	 det	
tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 som	 bør	 føres	 med	
en	 kredittinstitusjon	 når	 slikt	 tilsyn	 er	 fastsatt	 i	
fellesskapsrettens	 bestemmelser.	 I	 slike	 tilfeller	 bør	 de	
myndigheter	 som	 mottar	 anmodningen	 om	 tillatelse,	
kunne	fastslå	hvilke	myndigheter	som	er	kompetente	til	
å	føre	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	med	vedkommende	
kredittinstitusjon.

13)	 Dette	 direktiv	 setter	 medlemsstatene	 og/eller	
vedkommende	 myndigheter	 i	 stand	 til	 å	 anvende	
kapitalkrav	 på	 individuelt	 og	 konsolidert	 grunnlag,	 og	
å	la	være	å	anvende	kapitalkrav	på	individuelt	grunnlag	
der	de	anser	dette	som	hensiktsmessig.	Konsolidert	tilsyn	
på	 individuelt	 og	 konsolidert	 grunnlag	 og	 på	 tvers	 av	
landegrensene	 er	 nyttige	 verktøy	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	
kredittinstitusjoner.	 Dette	 direktiv	 setter	 vedkommende	
myndigheter	 i	 stand	 til	 å	 støtte	 institusjoner	 som	driver	
virksomhet	 på	 tvers	 av	 landegrensene,	 ved	 å	 lette	
samarbeidet	 mellom	 disse.	 Vedkommende	 myndigheter	
bør	særlig	fortsatt	gjøre	bruk	at	artikkel	42,	131	og	141	
for	å	samordne	sin	virksomhet	og	sine	anmodninger	om	
informasjon.

14)	 Kredittinstitusjoner	med	tillatelse	i	sin	hjemstat	bør	i	hele	
Fellesskapet	 tillates	 å	 utøve	 virksomheten	 oppført	 på	
listen	 i	 vedlegg	 I	 ved	 å	 opprette	 filialer	 eller	 ved	 å	 yte	
tjenester.

15)	 Medlemsstatene	kan	også	fastsette	strengere	regler	enn	de	
regler	som	er	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	1	første	ledd,	artikkel	
9	nr.	2	og	artikkel	12,	19-21,	44-52,	75	og	120-122	for	
kredittinstitusjoner	med	tillatelse	fra	sine	vedkommende	
myndigheter.	Medlemsstatene	kan	også	kreve	at	artikkel	
123	overholdes	på	individuelt	eller	annet	grunnlag,	og	at	
delkonsolidering	som	beskrevet	i	artikkel	73	nr.	2	kommer	
til	anvendelse	på	andre	nivåer	innenfor	et	konsern.

16)	 Det	 er	 hensiktsmessig	 å	 utvide	 prinsippet	 om	gjensidig	
anerkjennelse	til	å	omfatte	den	virksomhet	som	er	oppført	
i	 vedlegg	 I,	 når	 den	 utøves	 av	 finansinstitusjoner	 som	
er	 datterforetak	 av	 kredittinstitusjoner,	 forutsatt	 at	 slike	
datterforetak	 omfattes	 av	 det	 konsoliderte	 tilsynet	 med	
hovedforetaket,	og	at	det	oppfyller	visse	strenge	vilkår.

17)	 I	 forbindelse	 med	 utøvelse	 av	 etableringsretten	 og	
adgangen	til	å	yte	tjenester	bør	vertsstaten	kunne	kreve	at	
institusjoner	som	ikke	har	tillatelse	som	kredittinstitusjon	
i	hjemstaten,	og	med	hensyn	til	virksomhet	som	ikke	er	
oppført	 i	 vedlegg	 I,	 overholder	 særlige	 bestemmelser	
i	 vertsstatens	 nasjonale	 lovgivning,	 forutsatt	 på	 den	
ene	 side	 at	 disse	 bestemmelsene	 er	 forenlige	 med	
fellesskapsretten	 og	 er	 begrunnet	 i	 allmennhetens	
interesser,	 og	 på	 den	 annen	 side	 at	 disse	 institusjonene	
eller	 denne	 virksomheten	 ikke	 er	 underlagt	 tilsvarende	
regler	i	lover	eller	forskrifter	i	hjemstaten.
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18)	 Medlemsstatene	 bør	 påse	 at	 det	 ikke	 er	 noe	 som	
hindrer	 at	 den	 virksomhet	 som	 omfattes	 av	 den	
gjensidige	 anerkjennelsen,	 kan	 utøves	 på	 samme	 måte	
som	 i	 hjemstaten,	 så	 lenge	 dette	 ikke	 er	 i	 strid	 med	
lovbestemmelser	som	beskytter	allmennhetens	interesser	
i	vertsstaten.

19)	 De	 regler	 som	gjelder	 for	 filialer	 av	 kredittinstitusjoner	
som	har	sitt	hovedkontor	utenfor	Fellesskapet,	bør	være	
ensartet	 i	 alle	 medlemsstater.	 Det	 er	 viktig	 å	 fastsette	
at	 slike	 regler	 ikke	 kan	 være	 gunstigere	 enn	 de	 regler	
som	 gjelder	 for	 filialer	 av	 institusjoner	 fra	 en	 annen	
medlemsstat.	Fellesskapet	 bør	 kunne	 inngå	 avtaler	med	
tredjestater	 om	 anvendelse	 av	 bestemmelser	 som	 gir	
slike	 filialer	 samme	 behandling	 i	 hele	 Fellesskapet.	
Filialer	 av	 kredittinstitusjoner	 som	har	 sitt	 hovedkontor	
i	 tredjestater,	 bør	 ikke	 omfattes	 av	 adgangen	 til	 å	 yte	
tjenester	 i	 henhold	 til	 traktatens	 artikkel	 49	 annet	 ledd	
eller	 av	 etableringsadgangen	 i	 andre	medlemsstater	 enn	
der	de	er	etablert.

20)	 Det	 bør	 inngås	 avtaler	 på	 gjensidig	 grunnlag	 mellom	
Fellesskapet	og	tredjestater	for	å	gjøre	det	praktisk	mulig	
å	 gjennomføre	 konsolidert	 tilsyn	 over	 et	 størst	 mulig	
geografisk	område.

21)	 Ansvaret	for	tilsyn	med	en	kredittinstitusjons	økonomiske	
soliditet,	 og	 særlig	 med	 dens	 solvens,	 bør	 ligge	 hos	
institusjonens	 hjemstat.	 Vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten	bør	ha	ansvar	for	tilsyn	med	filialenes	likviditet	
og	pengepolitikk.	Tilsynet	med	markedsrisiko	bør	 være	
gjenstand	 for	 nært	 samarbeid	 mellom	 vedkommende	
myndigheter	i	hjemstaten	og	vertsstaten.

22)	 For	 at	 det	 indre	 bankmarked	 skal	 virke	 på	 en	
tilfredsstillende	måte,	 kreves	 ikke	 bare	 rettsregler,	men	
også	 et	 nært	 og	 regelmessig	 samarbeid	og	 en	betydelig	
forbedret	 tilnærming	 av	 lovgivningsmessig	 praksis	 og	
tilsynspraksis	 mellom	 vedkommende	 myndigheter	 i	
medlemsstatene.	 For	 dette	 formål	 bør	 vurderinger	 av	
problemer	 som	 gjelder	 individuelle	 kredittinstitusjoner	
og	 gjensidig	 utveksling	 av	 informasjon	 finne	 sted	
i	 Den	 europeiske	 banktilsynskomité,	 nedsatt	 ved	
kommisjonsbeslutning	 2004/5/EF(1).	 Den	 nevnte	
framgangsmåten	 for	 gjensidig	 underretning	 erstatter	 på	
ingen	måte	 tosidig	 samarbeid.	Uten	 at	 det	 berører	 egen	
kontrollmyndighet	 bør	 vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten,	 i	 hastesaker	 enten	 på	 eget	 initiativ	 eller	 på	
initiativ	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten,	
kunne	kontrollere	at	virksomheten	til	en	kredittinstitusjon	
som	 er	 etablert	 på	 vedkommende	 vertsstats	 territorium,	
utøves	 i	 samsvar	 med	 relevant	 lovgivning	 og	 med	
prinsippene	for	god	forvaltnings-	og	regnskapspraksis	og	
forsvarlig	internkontroll.

23)	 Det	 bør	 fastsettes	 adgang	 til	 utveksling	 av	 informasjon	
mellom	vedkommende	myndigheter	og	myndigheter	eller	
organer	som	i	kraft	av	sin	funksjon	bidrar	til	å	styrke	det	

(1)	 EUT	L	3	av	7.1.2004,	s.	28.

finansielle	systems	stabilitet.	For	å	bevare	de	utvekslede	
opplysningenes	 fortrolige	 karakter	 bør	 antall	 mottakere	
være	strengt	begrenset.

24)	 Visse	 former	 for	atferd,	 som	for	eksempel	bedrageri	og	
innsidehandel,	vil	kunne	påvirke	det	finansielle	systems	
stabilitet	 og	 integritet,	 også	 når	 dette	 berører	 andre	
institusjoner	 enn	 kredittinstitusjoner.	 Det	 må	 fastsettes	
vilkår	 for	 hvordan	 slik	 utveksling	 av	 informasjon	 kan	
tillates.

25)	 Når	 det	 er	 fastsatt	 at	 opplysninger	 kan	 gis	 videre	 bare	
med	vedkommende	myndigheters	uttrykkelige	samtykke,	
bør	disse	eventuelt	kunne	gjøre	samtykket	betinget	av	at	
strenge	krav	blir	overholdt.

26)	 Utveksling	 av	 opplysninger	 mellom	 på	 den	 ene	 side	
vedkommende	 myndigheter	 og	 på	 den	 annen	 side	
sentralbanker	og	andre	organer	med	lignende	funksjon	i	
deres	 egenskap	 av	monetære	myndigheter,	 og	 eventuelt	
også	andre	offentlige	myndigheter	med	ansvar	for	tilsyn	
med	betalingssystemer,	bør	også	tillates.

27)	 For	 å	 styrke	 tilsynet	med	 kredittinstitusjoner	 og	 vernet	
av	 kredittinstitusjoners	 kunder	 bør	 revisorer	 ha	 plikt	 til	
umiddelbart	 å	 underrette	 vedkommende	 myndigheter	
dersom	de	i	forbindelse	med	utførelsen	av	sin	oppgave	får	
kjennskap	til	visse	forhold	som	i	alvorlig	grad	vil	kunne	
påvirke	en	kredittinstitusjons	finansielle	stilling	eller	dens	
forvaltningsmessige	 og	 regnskapsmessige	 organisering.	
Av	samme	grunn	bør	medlemsstatene	også	fastsette	at	en	
slik	plikt	gjelder	under	alle	omstendigheter	der	en	revisor	
i	forbindelse	med	utførelsen	av	sine	oppgaver	oppdager	
slike	 forhold	 i	 et	 foretak	 som	 har	 nære	 forbindelser	 til	
en	 kredittinstitusjon.	 Revisorenes	 plikt	 til	 eventuelt	 å	
underrette	vedkommende	myndigheter	om	visse	forhold	
og	avgjørelser	med	hensyn	til	en	kredittinstitusjon	som	de	
oppdager	i	forbindelse	med	utførelsen	av	sine	oppgaver	i	
et	ikke-finansielt	foretak,	bør	i	seg	selv	ikke	endre	verken	
arten	av	deres	oppgaver	i	vedkommende	foretak	eller	den	
måten	de	skal	utføre	sine	oppgaver	på	i	foretaket.

28)	 I	dette	direktiv	fastsettes	det	at	det	for	visse	poster	som	
inngår	i	ansvarlig	kapital,	bør	fastsettes	kriterier,	uten	at	
dette	berører	medlemsstatenes	mulighet	til	fritt	å	anvende	
strengere	bestemmelser.

29)	 Alt	etter	arten	av	de	postene	som	utgjør	ansvarlig	kapital,	
skilles	det	i	dette	direktiv	mellom	på	den	ene	side	poster	
som	utgjør	kjernekapital,	og	på	den	annen	side	poster	som	
utgjør	tilleggskapital.

30)	 For	å	vise	at	de	postene	som	utgjør	tilleggskapital,	ikke	er	
av	samme	art	som	dem	som	utgjør	kjernekapital,	bør	det	
tilleggskapitalbeløpet	som	inngår	i	ansvarlig	kapital,	ikke	
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overstige	 kjernekapitalen.	 Videre	 bør	 beløpet	 for	 visse	
poster	i	tilleggskapitalen	samlet	ikke	overstige	halvparten	
av	kjernekapitalen.

31)	 For	 å	 unngå	 konkurransevridning	 bør	 offentlige	
kredittinstitusjoner	 ikke	 la	 garantier	 som	 de	 er	 blitt	
innvilget	 av	 medlemsstatene	 eller	 lokale	 myndigheter,	
inngå	i	beregningen	av	ansvarlig	kapital.

32)	 Når	det	for	tilsynsformål	er	nødvendig	å	fastslå	størrelsen	
på	 konsolidert	 ansvarlig	 kapital	 for	 kredittinstitusjoner	
i	 et	 konsern,	 bør	beregningen	 skje	 i	 samsvar	med	dette	
direktiv.

33)	 Den	 nøyaktige	 regnskapsmetoden	 som	 skal	 benyttes	
ved	 beregning	 av	 ansvarlig	 kapital	 og	 ved	 vurdering	
av	 om	 den	 er	 tilstrekkelig	 med	 hensyn	 til	 den	 risiko	
som	 en	 kredittinstitusjon	 er	 eksponert	 for,	 og	 av	
konsentrasjonen	 av	 engasjementer,	 bør	 ta	 hensyn	
til	 bestemmelsene	 i	 rådsdirektiv	 86/635/EØF	 av	 8.	
desember	1986	om	bankers	og	andre	finansinstitusjoners	
årsregnskaper	 og	 konsoliderte	 regnskaper(1),	 som	
inneholder	 visse	 tilpasninger	 av	 bestemmelsene	 i	
sjuende	 rådsdirektiv	 83/349/EØF	 av	 13.	 juni	 1983	 om	
konsoliderte	 regnskaper(2),	 eller	 i	 europaparlaments-	og	
rådsforordning	 (EF)	nr.	 1606/2002	 av	19.	 juli	 2002	om	
anvendelse	 av	 internasjonale	 regnskapsstandarder(3),	
avhengig	 av	 hvilken	 av	 disse	 rettsaktene	 som	 gjelder	
for	 kredittinstitusjoners	 regnskapsføring	 i	 henhold	 til	
nasjonal	lovgivning.

34)	 Minstekrav	til	kapital	spiller	en	sentral	rolle	i	forbindelse	
med	 tilsynet	 med	 kredittinstitusjoner	 og	 gjensidig	
anerkjennelse	 av	 tilsynsmetoder.	 I	 denne	 forbindelse	
bør	 bestemmelsene	 om	 minstekrav	 til	 kapital	 ses	 i	
sammenheng	med	 andre	 særlige	 dokumenter	 som	 også	
harmoniserer	de	grunnleggende	metodene	for	tilsyn	med	
kredittinstitusjoner.

35)	 For	 å	 hindre	 konkurransevridning	 og	 for	 å	 styrke	
banksystemet	i	det	indre	marked,	er	det	hensiktsmessig	å	
fastsette	felles	minstekrav	til	kapital.

36)	 For	å	sikre	en	tilstrekkelig	grad	av	solvens	er	det	viktig	
å	 fastsette	minstekrav	 til	kapital	 som	veier	eiendeler	og	
poster	utenfor	balansen	i	samsvar	med	graden	av	risiko.

37)	 I	 denne	 sammenheng	 vedtok	 Basel-komiteen	
for	 banktilsyn	 26.	 juni	 2004	 en	 rammeavtale	 om	
internasjonal	 tilnærming	 av	 måling	 av	 og	 krav	 til	
kapital.	 Bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 om	minstekrav	
til	 kapital	 for	 kredittinstitusjoner	 og	 bestemmelsene	

(1)	 EFT	L	372	av	31.12.1986,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2003/51/EF	(EUT	L	178	av	17.7.2003,	s.	16).

(2)	 EFT	L	193	av	18.7.1983,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2003/51/EF.
(3)	 EFT	L	243	av	11.9.2002,	s.	1.

om	 minstekapital	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2006/49/EF	 av	 14.	 juni	 2006	 om	 verdipapirforetaks	 og	
kredittinstitusjoners	 kapitaldekningsgrad(4)	 tilsvarer	 i	
stor	grad	bestemmelsene	i	Basel-avtalen.

38)	 Det	 er	 svært	 viktig	 å	 ta	 hensyn	 til	 mangfoldet	 av	
kredittinstitusjoner	i	Fellesskapet	ved	å	fastsette	alternative	
metoder	 for	 beregning	 av	 minstekrav	 til	 kapital	 for	
kredittrisiko	som	omfatter	ulike	nivåer	av	risikofølsomhet,	
og	 som	 krever	 ulike	 grader	 av	 kompleksitet.	 Bruk	 av	
ekstern	 kredittvurdering	 og	 kredittinstitusjoners	 egne	
estimater	 av	 individuelle	 parametrer	 for	 kredittrisiko	
innebærer	 en	 betydelig	 forbedring	 når	 det	 gjelder	
risikofølsomhet	og	grunnleggende	soliditet	med	hensyn	til	
regler	for	kredittrisiko.	Det	bør	fastsettes	egnede	tiltak	for	
å	oppmuntre	kredittinstitusjoner	til	å	benytte	metoder	som	
er	mer	risikofølsomme.	Ved	utarbeidingen	av	de	estimater	
som	er	nødvendige	for	å	anvende	kredittrisikometodene	
i	 dette	 direktiv,	 vil	 kredittinstitusjonene	 måtte	 tilpasse	
sine	 databehandlingsbehov	 til	 sine	 kunders	 rettmessige	
interesser	 med	 hensyn	 til	 vern	 av	 personopplysninger	
i	 henhold	 til	 Fellesskapets	 gjeldende	 regelverk	
for	 personvern,	 samtidig	 som	 kredittinstitusjoners	
framgangsmåter	 for	 måling	 og	 forvaltning	 av	
kredittrisiko	 forbedres	 for	 å	 sikre	 at	 det	 finnes	metoder	
for	 å	 fastsette	 lovfestede	 krav	 til	 ansvarlig	 kapital	 for	
kredittinstitusjoner,	som	gjenspeiler	kompleksiteten	 i	de	
enkelte	kredittinstitusjonenes	metoder.	Databehandlingen	
bør	 være	 i	 samsvar	 med	 reglene	 for	 overføring	 av	
personopplysninger	 fastsatt	 i	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	 95/46/EF	 om	 vern	 av	 fysiske	 personer	 i	
forbindelse	 med	 behandling	 av	 personopplysninger	
og	 om	 fri	 utveksling	 av	 slike	 opplysninger(5).	 I	 denne	
sammenheng	 bør	 databehandling	 i	 forbindelse	 med	
inngåelse	 og	 håndtering	 av	 engasjementer	 med	 kunder	
anses	 for	å	omfatte	utvikling	og	validering	av	 systemer	
for	 kredittrisikohåndtering	 og	 –måling.	 Dette	 tjener	
ikke	 bare	 kredittinstitusjoners	 rettmessige	 interesser,	
men	også	formålet	med	dette	direktiv,	som	er	å	benytte	
bedre	metoder	for	måling	og	håndtering	av	risiko	og	også	
bruke	disse	i	forbindelse	med	lovfestede	krav	til	ansvarlig	
kapital.

39)	 Når	 det	 gjelder	 bruken	 av	 både	 eksterne	 estimater	
og	 institusjonens	 egne	 estimater	 eller	 interne	
kredittvurderinger,	 bør	 det	 tas	 hensyn	 til	 at	 det	 for	
tiden	 bare	 er	 interne	 kredittvurderinger	 som	 fastsettes	
av	 et	 foretak	 —	 finansinstitusjonen	 selv	 —	 som	
er	 underlagt	 en	 framgangsmåte	 for	 godkjenning	 i	
Fellesskapet.	Når	det	gjelder	eksterne	kredittvurderinger,	
blir	 det	 benyttet	 produkter	 fra	 såkalte	 anerkjente	
kredittvurderingsinstitusjoner,	 som	 for	 tiden	 ikke	
er	 underlagt	 noen	 framgangsmåte	 for	 godkjenning	 i	
Fellesskapet.	På	bakgrunn	av	den	store	betydning	eksterne	
kredittvurderinger	 har	 for	 beregning	 av	 kapitalkrav	 i	
henhold	til	dette	direktiv,	er	det	behov	for	løpende	å	vurdere	
en	egnet	framtidig	framgangsmåte	for	godkjenning	av	og	
tilsyn	med	kredittvurderingsinstitusjoner.

(4)	 Se	EUT	L	177	av	30.6.2006,	s.	201.
(5)	 EFT	 L	 281	 av	 23.11.1995,	 s.	 31.	 Direktivet	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	

nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).
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40)	 Minstekravene	 til	kapital	bør	stå	 i	 forhold	 til	den	risiko	
som	skal	dekkes.	Særlig	bør	den	 reduksjon	 i	 risikonivå	
som	 skyldes	 et	 stort	 antall	 relativt	 små	 engasjementer,	
gjenspeiles	i	kapitalkravene.

41)	 Bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
forholdsmessighetsprinsippet,	 idet	 det	 særlig	 tas	
hensyn	 til	 forskjellene	 mellom	 kredittinstitusjoner	
når	 det	 gjelder	 deres	 størrelse,	 omfanget	 av	 deres	
virksomhet	 og	 deres	 virksomhetsområde.	 Samsvar	med	
forholdsmessighetsprinsippet	betyr	også	at	enklest	mulige	
framgangsmåter	 for	 kredittvurdering,	 også	 ved	 bruk	 av	
den	interne	kredittvurderingsmetoden	(«IRB-metoden»),	
kan	anvendes	på	detaljkundeengasjementer.

42)	 Dette	 direktivs	 «utviklingsmessige»	 art	 gjør	 det	 mulig	
for	 kredittinstitusjoner	 å	 velge	 mellom	 tre	 metoder	
med	 varierende	 kompleksitet.	 For	 særlig	 å	 gi	 små	
kredittinstitusjoner	 mulighet	 til	 å	 velge	 den	 mer	
risikofølsomme	 IRB-metoden,	 bør	 vedkommende	
myndigheter	 gjennomføre	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 89	
nr.	1	bokstav	a)	og	b)	når	dette	er	hensiktsmessig.	Disse	
bestemmelsene	bør	forstås	slik	at	engasjementskategorier	
som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 og	 b),	
omfatter	 alle	 engasjementer	 som	 direkte	 eller	 indirekte	
sidestilles	med	dem	i	dette	direktiv.	Som	hovedregel	bør	
vedkommende	 myndigheter	 ikke	 gjøre	 forskjell	 på	 de	
tre	metodene	når	det	 gjelder	 tilsynsprosessen,	 det	 vil	 si	
at	 kredittinstitusjoner	 som	 driver	 virksomhet	 i	 samsvar	
med	 bestemmelsene	 i	 standardmetoden,	 ikke	 bør	 være	
underlagt	strengere	tilsyn	bare	av	den	grunn.

43)	 Metoder	 for	 kredittrisikoreduksjon	 bør	 i	 større	 grad	
anerkjennes	 innenfor	 rammen	 av	 regler	 som	 skal	 sikre	
at	 solvensen	 ikke	 blir	 undergravd	 av	 at	 tiltak	 feilaktig	
anerkjennes	som	risikoreduserende.	Så	langt	det	er	mulig	
bør	 de	 sikkerheter	 som	 normalt	 anvendes	 av	 banker	 i	
de	enkelte	medlemsstater	 for	 å	 redusere	kredittrisikoen,	
anerkjennes	i	standardmetoden,	men	også	i	andre	metoder.

44)	 For	 å	 sikre	 at	 risikoer	 og	 risikoreduksjon	 som	 følge	 av	
kredittinstitusjoners	 verdipapiriseringsvirksomhet	 og	
investeringer	 gjenspeiles	 i	 minstekrav	 til	 kapital	 for	
kredittinstitusjoner	 på	 en	 hensiktsmessig	 måte,	 er	 det	
nødvendig	 å	 innføre	 regler	 som	 sikrer	 en	 risikofølsom	
og	tilsynsmessig	solid	behandling	av	slik	virksomhet	og	
slike	investeringer.

45)	 Operasjonell	 risiko	 er	 en	 betydelig	 risiko	 som	
kredittinstitusjoner	 står	 overfor,	 og	 som	 må	 dekkes	
av	 ansvarlig	 kapital.	 Det	 er	 svært	 viktig	 å	 ta	 hensyn	
til	 mangfoldet	 av	 kredittinstitusjoner	 i	 Fellesskapet	
ved	 å	 fastsette	 alternative	 metoder	 for	 beregning	 av	
krav	 til	 operasjonell	 risiko	 som	 omfatter	 ulike	 nivåer	
av	 risikofølsomhet	 og	 som	 krever	 ulike	 grader	 av	
kompleksitet.	 Det	 bør	 fastsettes	 egnede	 tiltak	 for	 å	
stimulere	kredittinstitusjoner	til	å	benytte	metoder	som	er	
mer	risikofølsomme.	I	lys	av	at	metodene	for	måling	og	
håndtering	av	operasjonell	risiko	er	under	utvikling,	bør	
reglene	 fortløpende	 kontrolleres	 og	 ajourføres	 når	 dette	
er	 hensiktsmessig,	 herunder	 i	 tilknytning	 til	 kravene	på	
ulike	 forretningsområder	 og	 anerkjennelse	 av	 teknikker	
for	risikoreduksjon.	Det	bør	i	denne	sammenheng	rettes	

særlig	 oppmerksomhet	mot	muligheten	 for	 å	 ta	 hensyn	
til	 forsikring	 i	 de	 enkle	 metodene	 for	 beregning	 av	
kapitalkrav	for	operasjonell	risiko.

46)	 For	 å	 sikre	 en	 tilstrekkelig	 grad	 av	 solvens	 hos	
kredittinstitusjoner	 innenfor	 et	 konsern,	 er	 det	 svært	
viktig	at	minstekravene	til	kapital	anvendes	på	grunnlag	
av	konsernets	konsoliderte	finansielle	stilling.	For	å	sikre	
at	 ansvarlig	 kapital	 er	 hensiktsmessig	 fordelt	 innenfor	
konsernet	og	om	nødvendig	er	tilgjengelig	for	å	beskytte	
oppsparte	midler,	bør	minstekravene	til	kapital	anvendes	
på	 de	 enkelte	 kredittinstitusjonene	 innenfor	 et	 konsern,	
med	mindre	 dette	 målet	 kan	 nås	 effektivt	 på	 en	 annen	
måte.

47)	 De	viktigste	reglene	for	overvåking	av	kredittinstitusjoners	
store	 engasjementer	 bør	 harmoniseres.	 Medlemsstatene	
bør	fortsatt	ha	mulighet	til	å	vedta	strengere	bestemmelser	
enn	dem	som	er	fastsatt	i	dette	direktiv.

48)	 Overvåking	 av	 og	 kontroll	 med	 kredittinstitusjoners	
engasjementer	 bør	 være	 en	 integrert	 del	 av	 tilsynet	
med	 disse	 institusjonene.	 En	 altfor	 stor	 konsentrasjon	
av	 engasjementer	med	 en	 enkelt	 kunde	 eller	 en	 gruppe	
av	kunder	med	 innbyrdes	 forbindelser	 kan	 innebære	 en	
uakseptabel	 tapsrisiko.	 En	 slik	 situasjon	 kan	 vurderes	
som	skadelig	for	en	kredittinstitusjons	solvens.

49)	 Ettersom	 kredittinstitusjoner	 i	 det	 indre	 marked	
konkurrerer	 direkte	 med	 hverandre,	 bør	 kravene	 til	
overvåking	være	like	i	hele	Fellesskapet.

50)	 Selv	om	det	 er	hensiktsmessig	å	basere	definisjonen	av	
engasjementer	 i	 forbindelse	 med	 begrensning	 av	 store	
engasjementer	 på	 den	 som	 gjelder	 for	 minstekrav	 til	
ansvarlig	kapital	 for	kredittrisiko,	er	det	prinsipielt	 ikke	
hensiktsmessig	 å	 vise	 til	 risikovektene	 eller	 gradene	 av	
risiko.	Formålet	med	slike	risikovekter	og	slike	grader	av	
risiko	var	å	 fastsette	et	generelt	 solvenskrav	som	skulle	
dekke	 kredittinstitusjoners	 kredittrisiko.	 For	 å	 begrense	
det	største	tapet	en	kredittinstitusjon	vil	kunne	pådra	seg	
gjennom	en	enkelt	kunde	eller	en	gruppe	av	kunder	med	
innbyrdes	 forbindelser,	 er	 det	 hensiktsmessig	 å	 vedta	
regler	 for	 fastsettelse	 av	 store	 engasjementer	 som	 tar	
hensyn	til	den	nominelle	verdien	av	engasjementet	uten	
å	anvende	vekter	eller	grader	av	risiko.

51)	 Selv	om	det	i	påvente	av	en	ytterligere	gjennomgåelse	av	
bestemmelsene	om	store	engasjementer	er	ønskelig	at	det,	
for	å	begrense	beregningskravene,	blir	mulig	å	anerkjenne	
virkningene	 av	 kredittrisikoreduksjon	 på	 en	 lignende	
måte	som	det	som	tillates	for	minstekrav	til	kapital,	bør	
det	tas	hensyn	til	at	reglene	for	kredittrisikoreduksjon	ble	
utformet	 i	 forbindelse	 med	 den	 generelle	 diversifiserte	
kredittrisiko	 som	 følge	 av	 engasjementer	 med	 et	 stort	
antall	motparter.	 Derfor	 bør	muligheten	 til	 å	 ta	 hensyn	
til	 virkningene	 av	 slike	 teknikker	 for	 å	 begrense	 store	
engasjementer	 og	 dermed	 det	 største	 tapet	 som	 en	
kredittinstitusjon	kan	pådra	seg	gjennom	en	enkelt	kunde	
eller	 en	 gruppe	 av	 kunder	 med	 innbyrdes	 forbindelser,	
være	underlagt	forsiktighetshensyn.
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52)	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 inngår	 et	 engasjement	
med	 sitt	 eget	 morforetak	 eller	 med	 andre	 datterforetak	
av	 morforetaket,	 er	 særlig	 aktsomhet	 påkrevd.	
Kredittinstitusjonenes	 håndtering	 av	 engasjementer	 de	
har	 inngått	 bør	 være	 fullstendig	 uavhengig,	 i	 samsvar	
med	prinsippene	for	sunn	bankforvaltning,	uten	hensyn	til	
annet	enn	de	nevnte	prinsipper.	I	de	tilfeller	der	innflytelsen	
til	 personer	 som	 direkte	 eller	 indirekte	 innehar	 en	
kvalifiserende	eierandel	i	en	kredittinstitusjon,	kan	være	til	
skade	for	en	sunn	og	forsvarlig	ledelse	av	vedkommende	
institusjon,	bør	vedkommende	myndigheter	treffe	egnede	
tiltak	for	å	bringe	situasjonen	til	opphør.	Når	det	gjelder	
store	engasjementer,	bør	det	fastsettes	særlige	standarder,	
herunder	 strengere	 begrensninger,	 for	 engasjementer	
som	 en	 kredittinstitusjon	 har	 inngått	 med	 sitt	 eget	
konsern.	 Det	 er	 imidlertid	 ikke	 nødvendig	 å	 anvende	
slike	 standarder	 dersom	 morforetaket	 er	 et	 finansielt	
holdingselskap	 eller	 en	 kredittinstitusjon,	 eller	 dersom	
de	 andre	 datterforetakene	 enten	 er	 kredittinstitusjoner,	
finansinstitusjoner	eller	foretak	som	yter	tilleggstjenester,	
forutsatt	 at	 alle	 disse	 foretakene	 er	 omfattet	 av	 tilsynet	
med	kredittinstitusjonen	på	konsolidert	grunnlag.

53)	 Kredittinstitusjoner	bør	 sikre	at	de	har	ansvarlig	kapital	
som,	 med	 hensyn	 til	 den	 risiko	 de	 er	 eller	 kan	 bli	
eksponert	 for,	 er	 tilstrekkelig	 med	 hensyn	 til	 mengde,	
kvalitet	 og	 fordeling.	 Følgelig	 bør	 kredittinstitusjoner	
ha	innført	strategier	og	framgangsmåter	for	å	vurdere	og	
opprettholde	en	tilstrekkelig	ansvarlig	kapital.

54)	 Vedkommende	 myndigheter	 har	 ansvar	 for	 å	 forvisse	
seg	 om	 at	 kredittinstitusjoner	 er	 godt	 organisert	 og	 har	
tilstrekkelig	ansvarlig	kapital,	idet	det	tas	hensyn	til	den	
risiko	som	kredittinstitusjoner	er	eller	kan	bli	eksponert	
for.

55)	 For	 at	 det	 indre	 bankmarked	 skal	 kunne	 drive	 på	 en	
effektiv	 måte,	 bør	 Den	 europeiske	 banktilsynskomité	
bidra	 til	 konsekvent	 anvendelse	 av	 dette	 direktiv	 og	 til	
en	 tilnærming	 av	 tilsynspraksis	 i	 Fellesskapet,	 og	hvert	
år	rapportere	til	Fellesskapets	organer	om	den	framgang	
som	er	gjort.

56)	 Av	 samme	 grunn,	 og	 for	 å	 sikre	 at	 kredittinstitusjoner	
innenfor	 Fellesskapets	 som	 er	 virksomme	 i	 flere	
medlemsstater,	 ikke	 pålegges	 uforholdsmessig	 store	
byrder	 som	 et	 resultat	 av	 at	 den	 enkelte	 medlemsstats	
vedkommende	 myndigheter	 fortsatt	 har	 ansvar	 for	
godkjenning	og	tilsyn,	er	det	svært	viktig	at	samarbeidet	
mellom	 vedkommende	 myndigheter	 bedres	 i	 betydelig	
grad.	I	denne	sammenheng	bør	rollen	til	den	myndighet	
som	har	ansvar	for	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	styrkes.	
Den	europeiske	banktilsynskomité	bør	støtte	og	fremme	
et	slikt	samarbeid.

57)	 Tilsyn	med	 kredittinstitusjoner	 på	 konsolidert	 grunnlag	
tar	 særlig	 sikte	 på	 å	 verne	 interessene	 til	 de	 nevnte	
kredittinstitusjonenes	innskytere	og	å	sikre	det	finansielle	
systemets	stabilitet.

58)	 For	 å	 være	 effektivt	 bør	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	
derfor	 kunne	 anvendes	 på	 alle	 bankkonserner,	 også	 når	
morforetakene	ikke	er	kredittinstitusjoner.	Vedkommende	
myndigheter	bør	ha	nødvendige	juridiske	virkemidler	til	å	
kunne	gjennomføre	et	slikt	tilsyn.

59)	 Med	 hensyn	 til	 konserner	 som	 driver	 virksomhet	 av	
forskjellig	 art,	 og	 der	 morforetaket	 har	 kontroll	 over	
minst	 ett	 datterforetak	 som	 er	 en	 kredittinstitusjon,	
bør	 vedkommende	 myndigheter	 kunne	 vurdere	 en	
kredittinstitusjons	 finansielle	 stilling	 innenfor	 et	 slikt	
konsern.	 Vedkommende	 myndigheter	 bør	 minst	 ha	
mulighet	til	å	innhente	de	opplysninger	som	er	nødvendige	
for	 at	 de	 skal	 kunne	 føre	 tilsyn,	 fra	 samtlige	 foretak	
i	 konsernet.	 Det	 bør	 opprettes	 et	 samarbeid	 mellom	
ansvarlige	 tilsynsmyndigheter	 innenfor	 ulike	 finansielle	
sektorer	når	det	gjelder	konserner	av	foretak	som	driver	
flere	 typer	finansiell	virksomhet.	 I	påvente	av	en	senere	
samordning	bør	medlemsstatene	kunne	 fastsette	 egnede	
metoder	for	konsolidering	for	å	nå	de	mål	som	er	fastsatt	
i	dette	direktiv.

60)	 Medlemsstatene	 bør	 kunne	 avslå	 eller	 tilbakekalle	
en	 tillatelse	 til	 å	 utøve	 bankvirksomhet	 for	 visse	
konsernstrukturer	 som	 vurderes	 som	 uegnet	 til	 å	 utøve	
bankvirksomhet,	 særlig	 fordi	 det	 ikke	 vil	 kunne	 føres	
tilfredsstillende	 tilsyn	 med	 dem.	 I	 denne	 sammenheng	
bør	 vedkommende	 myndigheter	 ha	 den	 nødvendige	
myndighet	 til	 å	 sikre	 en	 sunn	 og	 forsvarlig	 ledelse	 av	
kredittinstitusjoner.

61)	 For	 at	 det	 indre	 bankmarked	 skal	 kunne	 virke	 på	 en	
mer	 effektiv	 måte	 og	 for	 at	 Fellesskapets	 borgere	 skal	
gis	 tilstrekkelig	 grad	 av	 innsyn,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	offentliggjøre,	på	en	måte	som	muliggjør	en	
meningsfull	 sammenligning,	 hvordan	 dette	 direktiv	 blir	
gjennomført.

62)	 For	 å	 styrke	 markedsdisiplin	 og	 stimulere	
kredittinstitusjoner	 til	 å	 forbedre	 sin	 markedsstrategi,	
risikokontroll	 og	 interne	 ledelsesorganisering,	 bør	 det	
fastsettes	 hensiktsmessige	 krav	 til	 kredittinstitusjonene	
om	offentliggjøring.

63)	 En	 undersøkelse	 av	 problemer	 på	 områder	 som	
omfattes	 av	 dette	 direktiv,	 og	 av	 andre	 direktiver	 om	
kredittinstitusjoners	 virksomhet,	 krever	 samarbeid	
mellom	 vedkommende	 myndigheter	 og	 Kommisjonen,	
særlig	med	sikte	på	en	nærmere	samordning.

64)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	
dette	 direktiv,	 bør	 vedtas	 i	 samsvar	med	 rådsbeslutning	
1999/468/EF	av	28.	juni	1999	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	
som	er	gitt	Kommisjonen(1).

(1)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.
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65)	 I	 sin	 resolusjon	 av	 5.	 februar	 2002	 om	 gjennomføring	
av	 regelverket	 for	 finansielle	 tjenester(1)	 anmodet	
Europaparlamentet	om	at	Europaparlamentet	og	Rådet	bør	
ha	en	likeverdig	rolle	når	det	gjelder	å	overvåke	hvordan	
Kommisjonen	 utøver	 sin	 gjennomføringsmyndighet	 for	
å	 gjenspeile	 Europaparlamentets	 regelverksmyndighet	
i	 henhold	 til	 traktatens	 artikkel	 251.	 I	 en	 høytidelig	
erklæring	 som	 ble	 avgitt	 av	 Kommisjonens	 president	
overfor	 Europaparlamentet	 samme	 dag,	 støttet	
Kommisjonen	 denne	 anmodningen.	 Kommisjonen	
foreslo	 11.	 desember	 2002	 endringer	 av	 beslutning	
1999/468/EF	og	framla	et	endret	forslag	22.	april	2004.	
Europaparlamentet	 anser	 at	 dette	 forslaget	 ikke	 sikrer	
dets	 regelverksmyndighet.	 Etter	 Europaparlamentets	
oppfatning	bør	Europaparlamentet	og	Rådet	ha	mulighet	
til	 å	vurdere	overføringen	av	gjennomføringsmyndighet	
til	 Kommisjonen	 innen	 en	 fastsatt	 frist.	 Det	 er	 derfor	
hensiktsmessig	å	begrense	den	perioden	der	Kommisjonen	
kan	vedta	gjennomføringstiltak.

66)	 Europaparlamentet	 bør	 få	 en	 frist	 på	 tre	 måneder	 fra	
utkastet	til	endringer	og	gjennomføringstiltak	oversendes	
første	 gang,	 for	 å	 gjennomgå	 dem	 og	 avgi	 uttalelse.	 I	
behørig	 begrunnede	 hastetilfeller	 bør	 imidlertid	 denne	
fristen	 kunne	 forkortes.	 Dersom	 Europaparlamentet	
innen	nevnte	frist	vedtar	en	resolusjon,	bør	Kommisjonen	
gjennomgå	utkastet	til	endringer	eller	tiltak	på	nytt.

(1)	 EFT	C	284	E	av	21.11.2002,	s.	115.

67)	 For	å	unngå	å	forstyrre	markedene	og	å	sikre	kontinuitet	
i	 de	 generelle	 nivåene	 for	 ansvarlig	 kapital,	 er	 det	
hensiktsmessig	å	fastsette	særlige	overgangsordninger.

68)	 I	 lys	 av	 at	 reglene	 for	 minstekrav	 til	 kapital	 er	
risikofølsomme,	er	det	ønskelig	regelmessig	å	kontrollere	
om	disse	 har	 betydelige	 virkninger	 på	 den	 økonomiske	
konjunkturen.	Kommisjonen	bør,	 idet	 det	 tas	hensyn	 til	
bidraget	fra	Den	europeiske	sentralbank,	avgi	en	rapport	
om	dette	til	Europaparlamentet	og	Rådet.

69)	 De	 ordningene	 som	 er	 nødvendige	 for	 tilsyn	 med	
likviditetsrisiko,	bør	også	harmoniseres.

70)	 Dette	 direktiv	 er	 forenlig	 med	 de	 grunnleggende	
rettigheter	og	de	prinsipper	som	er	anerkjent	særlig	i	Den	
europeiske	 unions	 pakt	 om	 grunnleggende	 rettigheter	
som	allmenne	prinsipper	i	fellesskapsretten.

71)	 Forpliktelsen	 til	 å	 innarbeide	 dette	 direktiv	 i	 nasjonal	
lovgivning	bør	begrenses	til	de	bestemmelser	som	utgjør	
en	 vesentlig	 endring	 sammenlignet	 med	 de	 tidligere	
direktiver.	Forpliktelsen	til	å	innarbeide	de	bestemmelser	
som	er	uendret,	følger	av	de	tidligere	direktiver.

72)	 Dette	 direktiv	 bør	 ikke	 berøre	 medlemsstatenes	
forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	 innarbeiding	 i	
nasjonal	lovgivning	av	direktivene	oppført	i	vedlegg	XIII	
del	B	—
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VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

INNHOLD

AVDELING	I FORMÅL,	VIRKEOMRÅDE	OG	DEFINISJONER

AVDELING	II VILKÅR	 FOR	 ADGANG	 TIL	 Å	 STARTE	 OG	 UTØVE	 VIRKSOMHET	 SOM	
KREDITTINSTITUSJON

AVDELING	III BESTEMMELSER	 OM	 ETABLERINGSADGANGEN	 OG	 ADGANGEN	 TIL	 Å	 YTE	
TJENESTER

Avsnitt	1 Kredittinstitusjoner

Avsnitt	2 Finansinstitusjoner

Avsnitt	3 Utøvelse	av	etableringsadgangen

Avsnitt	4 Utøvelse	av	adgangen	til	å	yte	tjenester

Avsnitt	5 Vertsstatens	vedkommende	myndigheters	myndighet

AVDELING	IV FORBINDELSER	MED	TREDJESTATER
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Avsnitt	2 Utveksling	av	opplysninger	og	taushetsplikt

Avsnitt	3 Plikter	 for	 personer	 med	 ansvar	 for	 lovfestet	 revisjon	 av	 årsregnskaper	 og	 konsoliderte	
regnskaper

Avsnitt	4 Sanksjonsmuligheter	og	klageadgang

KAPITTEL	2 TEKNISKE	ORDNINGER	FOR	TILSYN

Avsnitt	1 Ansvarlig	kapital

Avsnitt	2 Avsetning	for	risiko

Underavsnitt	1	 Anvendelsesnivå

Underavsnitt	2	 Beregning	av	krav

Underavsnitt	3	 Minstenivå	for	ansvarlig	kapital

Avsnitt	3 Minstekrav	til	ansvarlig	kapital	for	kredittrisiko

Underavsnitt	1	 Standardmetoden

Underavsnitt	2	 Intern	kredittvurderingsmetode

Underavsnitt	3	 Kredittrisikoreduksjon
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Underavsnitt	4	 Verdipapirisering

Avsnitt	4 Minstekrav	til	ansvarlig	kapital	for	operasjonell	risiko

Avsnitt	5 Store	engasjementer

Avsnitt	6 Kvalifiserende	eierandeler	utenfor	finanssektoren

KAPITTEL	3 KREDITTINSTITUSJONERS	VURDERINGSPROSESS

KAPITTEL	4 VEDKOMMENDE	MYNDIGHETERS	TILSYN	OG	OPPLYSNINGSPLIKT	

Avsnitt	1 Tilsyn

Avsnitt	2 Vedkommende	myndigheters	opplysningsplikt

KAPITTEL	5 KREDITTINSTITUSJONERS	OPPLYSNINGSPLIKT

AVDELING	VI	 GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET

AVDELING	VII	 OVERGANGS-	OG	SLUTTBESTEMMELSER

KAPITTEL	1 OVERGANGSBESTEMMELSER

KAPITTEL	2 SLUTTBESTEMMELSER

VEDLEGG	I LISTE	OVER	VIRKSOMHET	SOM	ER	UNDERLAGT	GJENSIDIG	ANERKJENNELSE

VEDLEGG	II KLASSIFISERING	AV	POSTER	UTENFOR	BALANSEN

VEDLEGG	III BEHANDLING	 AV	 MOTPARTSKREDITTRISIKO	 FOR	 DERIVATER,	
GJENKJØPSAVTALER,	 LÅNETRANSAKSJONER	 SOM	 GJELDER	 VERDIPAPIRER	
ELLER	 RÅVARER,	 TRANSAKSJONER	 MED	 LANG	 OPPGJØRSTID	 OG	
UTLÅNSTRANSAKSJONER	MED	MARGIN

Del	1	 Definisjoner

Del	2	 Valg	av	metode

Del	3	 Markedsverdimetoden

Del	4	 Metode	for	opprinnelig	eksponering	
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VEDLEGG	V TEKNISKE	KRITERER	FOR	ORGANISERING	OG	BEHANDLING	AV	RISIKO

VEDLEGG	VI STANDARDMETODEN

Del	1	 Risikovekter

Del	2	 Anerkjennelse	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	(ECAI)	og	 innplassering	av	deres	
kredittvurderinger

Del	3	 Bruk	 av	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoners	 kredittvurderinger	 for	 fastsettelse	 av	
risikovekter

VEDLEGG	VII INTERN	KREDITTVURDERINGSMETODE

Del	1	 Risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

Del	2	 Sannsynlighet	for	mislighold	(PD),	tap	ved	mislighold	(LGD)	og	løpetid

Del	3	 Engasjementsverdi

Del	4	 Minstekrav	for	IRB-metoden

VEDLEGG	VIII KREDITTRISIKOREDUKSJON

Del	1	 Godkjente	former	for	kredittrisikoreduksjon

Del	2	 Minstekrav

Del	3	 Beregning	av	virkninger	av	kredittrisikoreduksjon

Del	4	 Manglende	motsvarende	løpetid

Del	5	 Kombinasjoner	av	kredittrisikoreduksjon	i	standardmetoden

Del	6	 Kredittrisikoreduksjonsteknikker	for	engasjementsgrupper

VEDLEGG	IX VERDIPAPIRISERING

Del	1	 Definisjoner	for	vedlegg	IX

Del	2	 Minstekrav	 for	 anerkjennelse	 av	 overføring	 av	 betydelig	 kredittrisiko	 og	 beregning	 av	
risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	for	verdipapiriserte	engasjementer

Del	3	 Eksterne	kredittvurderinger

Del	4	 Beregning

VEDLEGG	X	 OPERASJONELL	RISIKO

Del	1	 Basismetoden

Del	2	 Standardmetoden

Del	3	 Metoder	for	avansert	måling

Del	4	 Kombinert	bruk	av	ulike	metoder

Del	5	 Typeklassifisering	av	tapshendelser	
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VEDLEGG	XI	 TEKNISKE	KRITERIER	FOR	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETERS	GJENNOMGÅELSE	
OG	VURDERING

VEDLEGG	XII TEKNISKE	KRITERIER	FOR	OPPLYSNINGSPLIKT

Del	1	 Alminnelige	kriterier

Del	2	 Alminnelige	krav

Del	3	 Krav	som	kvalifiserer	for	bruk	av	særlige	instrumenter	eller	metoder

VEDLEGG	XIII	del	A	 OPPHEVEDE	DIREKTIVER	MED	SENERE	ENDRINGER	(nevnt	i	artikkel	158)

VEDLEGG	XIII	del	B	 FRISTER	FOR	GJENNOMFØRING	(nevnt	i	artikkel	158)

VEDLEGG	XIV SAMMENLIGNINGSTABELL
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AVDELING	I

FORMÅL,	VIRKEOMRÅDE	OG	DEFINISJONER

Artikkel 1

1.	 I	dette	direktiv	fastsettes	regler	for	adgang	til	å	starte	og	
utøve	virksomhet	som	kredittinstitusjon	og	for	tilsyn	med	slike	
institusjoner.

2.	 Artikkel	 39	 og	 avdeling	 V	 kapittel	 4	 avsnitt	 1	 får	
anvendelse	 på	 finansielle	 holdingselskaper	 og	 blandede	
holdingselskaper	med	hovedkontor	i	Fellesskapet.

3.	 De	 institusjoner	 som	er	 permanent	 unntatt	 i	 henhold	 til	
artikkel	2,	men	med	unntak	av	medlemsstatenes	sentralbanker,	
skal	 behandles	 som	 finansinstitusjoner	 ved	 anvendelsen	 av	
artikkel	39	og	avdeling	V	kapittel	4	avsnitt	1.

Artikkel 2

Dette	direktiv	får	ikke	anvendelse	på	

—	 medlemsstatenes	sentralbanker,	

—	 postgirokontorer,	

—	 i	 Belgia,	 «Institut	 de	 Réescompte	 et	 de	 Garantie/
Herdiscontering-	en	Waarborginstituut»,	

—	 i	Danmark,	«Dansk	Eksportfinansieringsfond»,	«Danmarks	
Skibskreditfond»,	 «Dansk	Landbrugs	Realkreditfond»	 og	
«KommuneKredit»,	

—	 i	Tyskland,	«Kreditanstalt	für	Wiederaufbau»,	foretak	som	er	
anerkjent	i	henhold	til	«Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz»	
som	 organer	 for	 statlig	 boligpolitikk,	 og	 som	 ikke	 i	
hovedsak	 arbeider	 med	 banktransaksjoner,	 samt	 foretak	
som	er	anerkjent	i	henhold	til	nevnte	lov	som	selskap	for	
sosial	boligbygging,	

—	 i	Hellas,	 «Ταμείο	Παρακαταθηκών	και	Δανείων»	 (Tamio	
Parakatathikon	kai	Danion),	

—	 i	Spania,	«Instituto	de	Crédito	Oficial»,	

—	 i	Frankrike,	«Caisse	des	dépôts	et	consignations»,	

—	 i	 Irland,	 kredittforeninger	 («credit	 unions»)	 og	 veldedige	
foreninger	(«friendly	societies»),	

—	 i	Italia,	«Cassa	depositi	e	prestiti»,	

—	 i	 Latvia,	 «krājaizdevu	 sabiedrības»,	 foretak	 som	 er	
anerkjent	i	henhold	til	«krājaizdevu	sabiedrību	likums»	som	
kooperative	selskaper	som	bare	yter	finansielle	tjenester	til	
sine	medlemmer,	

—	 i	Litauen,	«kredito	unijos»,	bortsett	 fra	«Centrinė	kredito	
unija»,	

—	 i	 Ungarn,	 «Magyar	 Fejlesztési	 Bank	 Rt.»	 og	 «Magyar	
Export-Import	Bank	Rt.»,	

—	 i	 Nederland,	 «Nederlandse	 Investeringsbank	 voor	
Ontwikkelingslanden	 NV»,	 «NV	 Noordelijke	
Ontwikkelingsmaatschappij»,	 «NV	 Industriebank	
Limburgs	Instituut	voor	Ontwikkeling	en	Financiering»	og	
«Overijsselse	Ontwikkelingsmaatschappij	NV»,	

—	 i	 Østerrike,	 foretak	 som	 er	 anerkjent	 som	 allmennyttige	
boligselskaper	og	«Österreichische	Kontrollbank	AG»,	

—	 i	 Polen,	 «Spółdzielcze	 Kasy	 Oszczędnościowo	 —	
Kreditowe»	og	«Bank	Gospodarstwa	Krajowego»,	

—	 i	Portugal,	«Caixas	Económicas»	som	fantes	1.	januar	1986,	
med	unntak	av	dem	som	er	registrert	som	aksjeselskap	samt	
«Caixa	Económica	Montepio	Geral»,	

—	 i	 Finland,	 «Teollisen	 yhteistyön	 rahasto	 Oy/Fonden	 för	
industriellt	 samarbete	 AB»	 og	 «Finnvera	 Oyj/Finnvera	
Abp»,	

—	 i	Sverige,	«Svenska	Skeppshypotekskassan»,	

—	 i	 Det	 forente	 kongerike,	 «National	 Savings	 Bank»,	
«Commonwealth	 Development	 Finance	 Company	 Ltd»,	
«Agricultural	 Mortgage	 Corporation	 Ltd»,	 «Scottish	
Agricultural	 Securities	 Corporation	 Ltd»,	 «Crown	
Agents	 for	 overseas	 governments	 and	 administrations»,	
kredittforeninger	(«credit	unions»)	og	kommunale	banker	
(«municipal	banks»).

Artikkel 3

1.	 En	eller	flere	kredittinstitusjoner	som	15.	desember	1977	
var	 etablert	 i	 samme	medlemsstat,	 og	 som	var	 fast	 tilknyttet	
et	sentralorgan	som	fører	 tilsyn	med	dem,	og	som	er	etablert	
i	 samme	medlemsstat,	kan	unntas	 fra	kravene	 i	artikkel	7	og	
11	nr.	1	dersom	det	senest	15.	desember	1979	i	vedkommende	
medlemsstats	nasjonale	lovgivning	var	fastsatt	at	

a)	 sentralorganet	 og	 dets	 tilknyttede	 institusjoner	 har	
solidaransvar	 for	 sine	 forpliktelser,	 eller	 de	 tilknyttede	
institusjonenes	 forpliktelser	 garanteres	 fullt	 ut	 av	
sentralorganet,	

b)	 solvensen	 og	 likviditeten	 til	 sentralorganet	 og	 alle	
dets	 tilknyttede	 institusjoner	 overvåkes	 i	 sin	 helhet	 på	
grunnlag	av	konsoliderte	regnskaper,	og	

c)	 sentralorganets	ledelse	har	myndighet	til	å	gi	instrukser	til	
ledelsen	i	de	tilknyttede	institusjonene.

Kredittinstitusjoner	 som	 utøver	 sin	 virksomhet	 lokalt,	 og	
som	etter	15.	desember	1977	er	fast	 tilknyttet	et	sentralorgan	
som	definert	i	første	ledd,	kan	omfattes	av	vilkårene	i	nevnte	
ledd	 dersom	 de	 utgjør	 et	 normalt	 tillegg	 til	 vedkommende	
sentralorgans	nettverk.

Når	 det	 gjelder	 andre	 kredittinstitusjoner	 enn	 dem	 som	 er	
opprettet	i	områder	som	nylig	er	gjenvunnet	fra	havet,	eller	som	
er	 resultat	av	deling	eller	 fusjon	av	eksisterende	 institusjoner	
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som	 er	 underlagt	 sentralorganet,	 kan	 Kommisjonen	 etter	
framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2	fastsette	tilleggsregler	for	
anvendelsen	av	annet	ledd,	herunder	oppheving	av	unntakene	i	
første	ledd,	dersom	Kommisjonen	mener	at	tilknytning	av	nye	
institusjoner	som	omfattes	av	ordningene	fastsatt	i	annet	ledd,	
vil	kunne	ha	en	negativ	virkning	på	konkurransen.

2.	 En	kredittinstitusjon	som	nevnt	i	nr.	1	første	ledd	kan	også	
unntas	 fra	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 9	 og	 10	 samt	 i	 avdeling	
V	kapittel	2	avsnitt	2,	3,	4,	5	og	6	og	kapittel	3,	 forutsatt	at,	
og	uten	at	dette	berører	anvendelsen	av	nevnte	bestemmelser	
på	 sentralorganet,	 den	 samlede	 enhet	 som	 utgjøres	 av	
sentralorganet	 og	 dets	 tilknyttede	 institusjoner,	 er	 underlagt	
ovennevnte	bestemmelser	på	konsolidert	grunnlag.

I	tilfelle	av	unntak	kommer	artikkel	16,	23,	24,	25,	26	nr.	1-3	
og	artikkel	28-37	 til	 anvendelse	på	helheten	 som	utgjøres	av	
sentralorganet	og	dets	tilknyttede	institusjoner.

Artikkel 4

I	dette	direktiv	menes	med:

1)	 «kredittinstitusjon»	

a)	 et	 foretak	 hvis	 virksomhet	 består	 i	 å	 motta	 fra	
allmennheten	 innskudd	 eller	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales,	og	å	yte	kreditt	for	egen	regning,	eller	

b)	 en	 institusjon	 for	 elektroniske	 penger	 i	 henhold	 til	
direktiv	2000/46/EF(1),

2)	 «tillatelse»	 et	 dokument	 utstedt	 av	 myndigheter,	 uansett	
form,	 som	 gir	 tillatelse	 til	 å	 utøve	 virksomhet	 som	
kredittinstitusjon,	

3)	 «filial»	et	forretningssted	uten	selvstendig	rettsevne	som	er	
en	del	av	en	kredittinstitusjon	og	direkte	utfører,	helt	eller	
delvis,	de	 transaksjoner	 som	 inngår	 i	kredittinstitusjoners	
virksomhet,	

4)	 «vedkommende	 myndigheter»	 de	 nasjonale	 myndigheter	
som	i	henhold	til	lover	eller	forskrifter	har	myndighet	til	å	
føre	tilsyn	med	kredittinstitusjoner,	

5)	 «finansinstitusjon»	 et	 foretak	 som	 ikke	 er	 en	
kredittinstitusjon,	 og	 hvis	 hovedvirksomhet	 består	 i	 å	
erverve	eierandeler	eller	utøve	én	eller	flere	av	de	former	
for	virksomhet	som	er	nevnt	i	nr.	2-12	i	vedlegg	I,	

6)	 «institusjoner»	 i	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 2	 og	 3,	
institusjoner	 som	 definert	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1	 bokstav	 c)	 i	
direktiv	2006/49/EF,	

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2000/46/EF	av	18.	september	2000	om	
adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	institusjon	for	elektroniske	pen-
ger,	og	om	tilsyn	med	slik	virksomhet	(EFT	L	275	av	27.10.2000,	s.	39).

7)	 «hjemstat»	 den	medlemsstat	 der	 en	 kredittinstitusjon	 har	
fått	tillatelse	i	samsvar	med	artikkel	6-9	og	artikkel	11-14,	

8)	 «vertsstat»	den	medlemsstat	der	en	kredittinstitusjon	har	en	
filial	eller	yter	tjenester,	

9)	 «kontroll»	 forbindelsen	 mellom	 et	 morforetak	 og	 et	
datterforetak	 som	 fastsatt	 i	 artikkel	 1	 i	 direktiv	 83/349/
EØF,	eller	en	tilsvarende	forbindelse	mellom	enhver	fysisk	
eller	juridisk	person	og	et	foretak,	

10)	«kapitalinteresse»	ved	anvendelsen	av	artikkel	57	bokstav	
o)	 og	 p),	 artikkel	 71-73	 og	 avdeling	 V	 kapittel	 4,	 en	
kapitalinteresse	 i	 henhold	 til	 artikkel	 17	 første	 punktum	
i	 fjerde	 rådsdirektiv	 78/660/EØF	 av	 25.	 juli	 1978	 om	
årsregnskapene	 for	 visse	 selskapsformer(2)	 eller	 direkte	
eller	 indirekte	 eierskap	 av	 20	%	 eller	mer	 av	 et	 foretaks	
stemmeretter	eller	kapital,	

11)	«kvalifiserende	 eierandel»	 en	 direkte	 eller	 indirekte	
eierandel	i	et	foretak	som	utgjør	minst	10	%	av	kapitalen	
eller	 stemmerettene,	 eller	 som	gjør	 det	mulig	 å	 utøve	 en	
betydelig	innflytelse	på	ledelsen	av	vedkommende	foretak,	

12)	«morforetak»	

a)	 et	morforetak	som	definert	i	artikkel	1	og	2	i	direktiv	
83/349/EØF,	eller	

b)	 ved	 anvendelsen	 av	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 5	
artikkel	 71-73	 og	 kapittel	 4,	 et	morforetak	 i	 henhold	
til	artikkel	1	nr.	1	i	direktiv	83/349/EØF	samt	ethvert	
foretak	 som	 etter	 vedkommende	 myndigheters	
oppfatning	 faktisk	 utøver	 en	 dominerende	 innflytelse	
over	et	annet	foretak,	

13)	«datterforetak»	

a)	 et	datterforetak	som	definert	i	artikkel	1	og	2	i	direktiv	
83/349/EØF,	eller	

b)	 ved	 anvendelsen	 av	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 5	
artikkel	71-73	og	kapittel	4,	et	datterforetak	i	henhold	
til	artikkel	1	nr.	1	i	direktiv	83/349/EØF	samt	ethvert	
foretak	 som	 et	 morforetak	 etter	 vedkommende	
myndigheters	oppfatning	faktisk	utøver	en	dominerende	
innflytelse	over.

(2)	 EFT	 L	 222	 av	 14.8.1978,	 s.	 11.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 direktiv	
2003/51/EF.



24.10.2013 Nr.	59/77EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Alle	 datterforetak	 av	 andre	 datterforetak	 skal	 også	 anses	
som	datterforetak	av	det	foretak	som	er	disse	foretakenes	
overordnede	morforetak,	

14)	«morkredittinstitusjon	 i	 en	 medlemsstat»	 en	
kredittinstitusjon	 som	 har	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 en	
finansinstitusjon	 som	 datterforetak,	 eller	 som	 har	 en	
kapitalinteresse	i	en	slik	institusjon,	og	som	ikke	selv	er	et	
datterforetak	 av	 en	 annen	kredittinstitusjon	med	 tillatelse	
i	samme	medlemsstat	eller	av	et	finansielt	holdingselskap	
som	er	etablert	i	samme	medlemsstat,	

15)	«finansielt	 morholdingselskap	 i	 en	 medlemsstat»	 et	
finansielt	holdingselskap	som	ikke	selv	er	et	datterforetak	
av	en	kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	samme	medlemsstat	
eller	av	et	finansielt	holdingselskap	som	er	etablert	i	samme	
medlemsstat,	

16)	«morkredittinstitusjon	 i	 EU»	 en	 morkredittinstitusjon	 i	
en	medlemsstat	 som	 ikke	er	 et	datterforetak	av	en	annen	
kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	en	medlemsstat	eller	av	et	
finansielt	holdingselskap	som	er	etablert	i	en	medlemsstat,	

17)	«finansielt	 morholdingselskap	 i	 EU»	 et	 finansielt	
morholdingselskap	 i	 en	 medlemsstat	 som	 ikke	 er	 et	
datterforetak	 av	 en	 kredittinstitusjon	 med	 tillatelse	 i	 en	
medlemsstat	eller	av	et	annet	finansielt	holdingselskap	som	
er	etablert	i	en	medlemsstat,	

18)	«offentlige	 foretak»	 ikke-kommersielle	
administrasjonsorganer	 som	 er	 ansvarlige	 overfor	
sentralmyndigheter,	 regionale	 myndigheter	 eller	 lokale	
myndigheter,	 eller	 overfor	 myndigheter	 som	 etter	
vedkommende	myndigheters	oppfatning	utøver	det	samme	
ansvar	 som	 regionale	 administrative	 enheter	 og	 lokale	
myndigheter,	eller	ikke-kommersielle	foretak	som	er	eid	av	
sentralmyndigheter	som	har	uttrykkelige	garantiordninger,	
og	 som	 kan	 omfatte	 selvstyrende	 organer	 underlagt	
lovgivning	og	offentlig	tilsyn,	

19)	«finansielt	 holdingselskap»	 en	 finansinstitusjon	
med	 datterforetak	 som	 helt	 eller	 hovedsakelig	 er	
kredittinstitusjoner	 eller	 finansinstitusjoner,	 og	 der	 minst	
ett	datterforetak	er	en	kredittinstitusjon,	og	som	ikke	er	et	
blandet	 finansielt	 holdingselskap	 i	 henhold	 til	 artikkel	 2	
nr.	15	i	direktiv	2002/87/EF(1),	

20)	«blandet	 holdingselskap»	 et	 morforetak	 som	 ikke	 er	 et	
finansielt	 holdingselskap	 eller	 en	 kredittinstitusjon	 eller	
et	blandet	finansielt	holdingselskap	i	henhold	til	artikkel	2	
nr.	15	i	direktiv	2002/87/EF,	og	som	blant	sine	datterforetak	
har	minst	én	kredittinstitusjon,	

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2002/87/EF	av	16.	desember	2002	om	
utvidet	tilsyn	med	kredittinstitusjoner,	forsikringsforetak	og	investeringsfo-
retak	i	et	finansielt	konglomerat	(EUT	L	35	av	11.2.2003,	s.	1).	Direktivet	
sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

21)	«foretak	 som	yter	 tilleggstjenester»	 foretak	 som	har	 som	
hovedvirksomhet	 å	 eie	 eller	 forvalte	 fast	 eiendom,	 yte	
databehandlingstjenester	 eller	 utøve	 lignende	 virksomhet	
som	 er	 knyttet	 til	 en	 eller	 flere	 kredittinstitusjoners	
hovedvirksomhet,	

22)	«operasjonell	 risiko»	 risiko	 for	 tap	 som	 følge	 av	
utilstrekkelige	 eller	 mislykkede	 interne	 framgangsmåter,	
menneskelige	 feil	 og	 systemfeil	 eller	 eksterne	 hendelser,	
og	som	omfatter	juridisk	risiko,	

23)	«sentralbanker»	omfatter	Den	europeiske	sentralbank,	med	
mindre	annet	er	angitt,	

24)	«utvanningsrisiko»	risikoen	for	at	et	utestående	beløp	blir	
redusert	gjennom	ytelse	av	kreditt	i	kontanter	eller	i	annen	
form	til	debitor,	

25)	«sannsynlighet	 for	 mislighold»	 sannsynlighet	 for	
mislighold	hos	en	motpart	over	en	ettårsperiode,	

26)	«tap»	 i	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 3,	 økonomisk	 tap,	
herunder	 vesentlige	 diskonteringsvirkninger,	 samt	
vesentlige	 direkte	 og	 indirekte	 kostnader	 knyttet	 til	
innkreving	i	forbindelse	med	instrumentet,	

27)	«tap	ved	mislighold	(LGD-verdi)»	forholdet	mellom	tapet	
på	et	engasjement	som	følge	av	en	motparts	mislighold	og	
det	utestående	beløpet	på	misligholdstidspunktet,	

28)	«konverteringsfaktor»	 forholdet	 mellom	 den	 delen	 av	
en	 forpliktelse	 som	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	 ikke	 er	
utnyttet,	og	som	vil	bli	utnyttet	og	være	utestående	i	tilfelle	
av	mislighold,	og	den	delen	av	denne	forpliktelsen	som	på	
det	nåværende	tidspunkt	ikke	er	utnyttet,	der	omfanget	av	
forpliktelsen	skal	bestemmes	etter	den	godkjente	grensen,	
med	mindre	den	ikke-godkjente	grensen	er	høyere,	

29)	«forventet	 tap	 (EL)»	 i	 avdeling	 V	 kapittel	 2	 avsnitt	 3,	
forholdet	 mellom	 det	 beløp	 som	 forventes	 å	 gå	 tapt	 i	
forbindelse	med	et	 engasjement	på	grunn	av	en	motparts	
mulige	mislighold	eller	utvanning	over	en	ettårsperiode,	og	
det	utestående	beløpet	på	misligholdstidspunktet,	

30)	«kredittrisikoreduksjon»	 en	 teknikk	 som	 benyttes	 av	
en	 kredittinstitusjon	 for	 å	 redusere	 den	 kredittrisiko	
som	 er	 tilknyttet	 ett	 eller	 flere	 engasjementer	 som	
kredittinstitusjonen	fortsatt	innehar,	

31)	«finansiert	 kredittbeskyttelse»	 en	 teknikk	 for	
kredittrisikoreduksjon	 der	 reduksjonen	 av	 kredittrisikoen	
ved	 en	 kredittinstitusjons	 engasjement	 følger	 av	
kredittinstitusjonens	rett	 til	—	i	 tilfelle	av	mislighold	hos	
motparten	eller	dersom	det	 inntreffer	andre	særlig	angitte	
kreditthendelser	 som	gjelder	motparten	—	 å	 realisere,	 få	
overført,	 erverve	 eller	 holde	 tilbake	 visse	 eiendeler	 eller	
beløp,	 eller	 til	 å	 redusere	 beløpet	 for	 engasjementet	 til,	
eller	erstatte	det	med,	det	beløpet	som	tilsvarer	forskjellen	
mellom	 beløpet	 for	 engasjementet	 og	 beløpet	 for	 en	
fordring	overfor	kredittinstitusjonen,	
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32)	«ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse»	 en	 teknikk	 for	
kredittrisikoreduksjon	 der	 reduksjonen	 av	 kredittrisikoen	
ved	 en	 kredittinstitusjons	 engasjement	 følger	 av	 at	 en	
tredjemann	påtar	seg	å	betale	et	beløp	i	tilfelle	av	mislighold	
hos	låntaker	eller	dersom	det	inntreffer	andre	særlig	angitte	
kreditthendelser,	

33)	«gjenkjøpsavtale»	 enhver	 transaksjon	 som	 er	 omfattet	
av	 en	 avtale	 som	 faller	 inn	 under	 definisjonen	 av	
«gjenkjøpsavtale»	 eller	 «omvendt	 gjenkjøpsavtale»	 som	
definert	i	artikkel	3	nr.	1	bokstav	m)	i	direktiv	2006/49/EF,	

34)	«lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer»	
enhver	 transaksjon	 som	 faller	 inn	 under	 definisjonen	
av	 «utlån	 av	 verdipapirer	 eller	 råvarer»	 eller	 «innlån	 av	
verdipapirer	 eller	 råvarer»	 som	definert	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1	
bokstav	n)	i	direktiv	2006/49/EF,	

35)	«kontantlignende	finansielt	instrument»	et	innskuddsbevis	
eller	 annet	 tilsvarende	 instrument	 som	 er	 utstedt	 av	 den	
långivende	kredittinstitusjon,	

36)	«verdipapirisering»	 en	 transaksjon	 eller	 en	 ordning	 der	
kredittrisikoen	 tilknyttet	 et	 engasjement	 eller	 en	 gruppe	
av	 engasjementer	 blir	 delt	 opp	 i	 transjer	 med	 følgende	
kjennetegn:	

a)	 betalingene	 i	 forbindelse	 med	 transaksjonen	 eller	
ordningen	er	avhengige	av	utviklingen	av	engasjementet	
eller	gruppen	av	engasjementer,	og	

b)	 prioriteringen	av	transjer	bestemmer	fordelingen	av	tap	
i	løpet	av	transaksjonens	eller	ordningens	levetid,	

37)	«tradisjonell	 verdipapirisering»	 en	 verdipapirisering	 som	
omfatter	økonomisk	overføring	av	engasjementene	som	blir	
verdipapirisert,	 til	 et	 spesialforetak	 for	 verdipapirisering	
som	utsteder	verdipapirer.	Dette	 skal	 skje	ved	overføring	
av	 eierskapet	 av	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	
fra	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 eller	 ved	
indirekte	 deltaking.	 De	 utstedte	 verdipapirene	 utgjør	
ikke	 noen	 betalingsforpliktelse	 for	 den	 initiativtakende	
kredittinstitusjon,	

38)	«syntetisk	 verdipapirisering»	 en	 verdipapirisering	 der	
oppdelingen	i	transjer	oppnås	ved	å	benytte	kredittderivater	
eller	garantier,	og	der	gruppen	av	engasjementer	ikke	fjernes	
fra	balansen	til	den	initiativtakende	kredittinstitusjon,	

39)	«transje»	et	segment,	fastsatt	ved	avtale,	av	den	kredittrisiko	
som	er	tilknyttet	et	engasjement	eller	et	antall	engasjementer,	
der	en	posisjon	i	segmentet	medfører	en	risiko	for	kredittap	
som	er	større	enn	eller	mindre	enn	en	posisjon	på	samme	
beløp	i	hvert	av	de	andre	av	disse	segmentene,	uten	at	det	
tas	 hensyn	 til	 kredittbeskyttelse	 som	 ytes	 av	 tredjemann	
direkte	 til	 innehaverne	 av	 posisjoner	 i	 segmentet	 eller	 i	
andre	segmenter,	

40)	«verdipapiriseringsposisjon»	 et	 engasjement	 overfor	 en	
verdipapirisering,	

41)	«initiativtakende	institusjon»	enten	

a)	 et	 foretak	 som	 enten	 selv	 eller	 gjennom	 tilknyttede	
foretak,	 direkte	 eller	 indirekte,	 var	 part	 i	 den	
opprinnelige	 avtalen	 som	 skapte	 en	 debitors	 eller	
potensiell	 debitors	 forpliktelser	 eller	 potensielle	
forpliktelser,	 noe	 som	 fører	 til	 at	 engasjementet	 blir	
verdipapirisert,	eller	

b)	 et	foretak	som	kjøper	en	tredjemanns	engasjementer	for	
å	føre	dem	inn	i	sin	balanse	og	deretter	verdipapiriserer	
dem,	

42)	«organiserende	 kredittinstitusjon»	 en	 annen	
kredittinstitusjon	enn	en	initiativtakende	kredittinstitusjon,	
som	oppretter	og	forvalter	et	program	for	sertifikater	med	
sikkerhet	i	eiendeler	eller	en	annen	verdipapiriseringsordning	
som	kjøper	opp	engasjementer	fra	tredjemann,	

43)	«kredittforbedring»	 en	 avtale	 som	 forbedrer	
kredittkvaliteten	 til	 en	 posisjon	 i	 en	 verdipapirisering	 i	
forhold	til	det	den	ville	ha	vært	dersom	forbedringen	ikke	
hadde	skjedd,	herunder	de	forbedringer	som	skjer	gjennom	
lavere	 prioriterte	 transjer	 i	 verdipapiriseringen	 og	 andre	
typer	kredittbeskyttelse,	

44)	«spesialforetak	for	verdipapirisering»	et	aksjeselskap	eller	
et	 annet	 foretak,	 bortsett	 fra	 en	 kredittinstitusjon,	 som	er	
organisert	 for	 å	 utføre	 en	 eller	 flere	 verdipapiriseringer,	
hvis	virksomhet	er	begrenset	til	det	som	er	hensiktsmessig	
for	å	utføre	denne	oppgaven,	hvis	struktur	har	som	formål	
å	skille	spesialforetakets	forpliktelser	fra	forpliktelsene	til	
den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon,	 og	 der	 de	 som	har	
økonomiske	interesser,	har	rett	til	å	pantsette	eller	utveksle	
disse	interessene	uten	begrensninger,	

45)	«gruppe	av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser»	

a)	 enten	 to	 eller	 flere	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	
som,	med	mindre	 det	motsatte	 er	 godtgjort,	 ut	 fra	 et	
risikosynspunkt	utgjør	en	enhet	fordi	en	av	dem	direkte	
eller	indirekte	har	kontroll	over	den	eller	de	andre,	eller	

b)	 to	eller	flere	fysiske	eller	juridiske	personer	som	det	ikke	
er	noen	kontrollerende	forbindelse	mellom	som	fastsatt	
i	 bokstav	 a),	 men	 som	 ut	 fra	 et	 risikosynspunkt	 må	
anses	å	utgjøre	en	enhet	fordi	det	er	slike	forbindelser	
mellom	 dem	 at	 dersom	 en	 av	 dem	 får	 økonomiske	
problemer,	vil	sannsynligvis	også	den	eller	de	andre	få	
vanskeligheter	med	tilbakebetalingen,	

46)	«nære	forbindelser»	en	situasjon	der	 to	eller	flere	fysiske	
eller	juridiske	personer	er	knyttet	til	hverandre	ved	

a)	 en	kapitalinteresse	i	form	av	eierskap,	enten	direkte	eller	
ved	kontroll	av	minst	20	%	av	et	foretaks	stemmeretter	
eller	kapital,	

b)	 kontroll,	eller	

c)	 det	forhold	at	begge	eller	alle	er	varig	knyttet	til	en	og	
samme	tredjemann	ved	kontroll,	
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47)	«anerkjente	børser»	børser	som	er	anerkjent	som	sådanne	
av	vedkommende	myndigheter,	og	som	oppfyller	følgende	
vilkår:	

a)	 de	fungerer	regelmessig,	

b)	 de	 har	 regler	 som	 er	 fastsatt	 eller	 godkjent	 av	
vedkommende	 myndigheter	 i	 børsens	 hjemstat,	 som	
bestemmer	børsens	driftsvilkår,	vilkårene	for	adgang	til	
børsen	samt	de	vilkår	som	skal	oppfylles	av	en	kontrakt	
før	den	faktisk	kan	omsettes	på	børsen,	og	

c)	 de	har	en	oppgjørsordning	som	fastsetter	at	kontraktene	
oppført	 i	 vedlegg	 IV	 skal	 underlegges	 daglige	
marginkrav	 som	 etter	 vedkommende	 myndigheters	
oppfatning	gir	tilstrekkelig	beskyttelse.

Artikkel 5

Medlemsstatene	 skal	 forby	 personer	 eller	 foretak	 som	
ikke	 er	 kredittinstitusjoner,	 i	 yrkessammenheng	 å	 motta	
fra	 allmennheten	 innskudd	 eller	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales.

Første	 ledd	 får	 ikke	 anvendelse	 når	 en	 medlemsstat,	 en	
medlemsstats	 regionale	 eller	 lokale	 myndigheter	 eller	 et	
offentlig	 internasjonalt	organ	der	én	eller	flere	medlemsstater	
er	 medlem,	 mottar	 innskudd	 eller	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales,	og	heller	ikke	i	tilfeller	som	uttrykkelig	omfattes	
av	nasjonal	lovgivning	eller	Fellesskapets	regelverk,	forutsatt	
at	 denne	 virksomheten	 er	 underlagt	 regelverk	 og	 kontroll	
som	er	ment	 å	beskytte	 innskytere	og	 investorer,	 og	 som	 får	
anvendelse	på	disse	tilfellene.

AVDELING	II

VILKÅR	 FOR	ADGANG	 TIL	 Å	 STARTE	 OG	 UTØVE	
VIRKSOMHET	SOM	KREDITTINSTITUSJON

Artikkel 6

Medlemsstatene	 skal	pålegge	kredittinstitusjonene	å	 innhente	
tillatelse	 før	de	begynner	sin	virksomhet.	Uten	at	det	berører	
artikkel	 7–12	 skal	 medlemsstatene	 fastsette	 vilkår	 for	 slik	
tillatelse	og	underrette	Kommisjonen	om	dem.

Artikkel 7

Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 søknader	 om	 tillatelse	 skal	
være	vedlagt	en	virksomhetsplan	som	blant	annet	angir	hvilken	
type	 virksomhet	 som	 er	 planlagt,	 og	 kredittinstitusjonens	
strukturelle	organisering.

Artikkel 8

Medlemsstatene	kan	ikke	kreve	at	søknaden	om	tillatelse	skal	
behandles	ut	fra	markedets	økonomiske	behov.

Artikkel 9

1.	 Med	 forbehold	 for	 andre	 alminnelige	 vilkår	 fastsatt	 i	
nasjonal	 lovgivning	 skal	 vedkommende	myndigheter	 ikke	 gi	

tillatelse	 når	 kredittinstitusjonen	 ikke	 har	 separat	 ansvarlig	
kapital,	 eller	 i	 tilfeller	 der	 startkapitalen	 er	 mindre	 enn	
5	millioner	euro.

«Startkapital»	skal	omfatte	kapital	og	fond	som	nevnt	i	artikkel	
57	bokstav	a)	og	b).

Medlemsstatene	kan	 fastsette	 at	kredittinstitusjoner	 som	 ikke	
oppfyller	kravet	 til	separat	ansvarlig	kapital,	og	som	allerede	
var	opprettet	15.	desember	1979,	kan	fortsette	sin	virksomhet.	
Medlemsstatene	kan	unnta	slike	kredittinstitusjoner	fra	vilkåret	
omhandlet	i	artikkel	11	nr.	1	første	ledd.

2.	 Medlemsstatene	 kan	 imidlertid	 på	 følgende	 vilkår	 gi	
tillatelse	 til	 særlige	kategorier	av	kredittinstitusjoner	som	har	
en	startkapital	som	er	mindre	enn	det	som	er	fastsatt	i	nr.	1:	

a)	 startkapitalen	skal	ikke	være	mindre	enn	1	million	euro,	

b)	 de	berørte	medlemsstater	skal	underrette	Kommisjonen	om	
grunnene	til	at	de	gjør	bruk	av	denne	muligheten,	og	

c)	 navnet	på	hver	enkelt	kredittinstitusjon	som	ikke	har	den	
minstekapital	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 skal	 følges	 av	 en	
merknad	om	dette	på	listen	nevnt	i	artikkel	14.

Artikkel 10

1.	 En	 kredittinstitusjons	 ansvarlige	 kapital	 må	 ikke	 falle	
under	beløpet	for	den	startkapital	som	ble	krevd	i	henhold	til	
artikkel	9	på	det	tidspunktet	tillatelsen	ble	gitt.

2.	 Medlemsstatene	kan	beslutte	 at	 kredittinstitusjoner	 som	
eksisterte	 1.	 januar	 1993,	 og	 som	hadde	 en	 ansvarlig	 kapital	
som	 ikke	 nådde	 nivåene	 for	 startkapital	 fastsatt	 i	 artikkel	 9,	
fortsatt	kan	utøve	sin	virksomhet.	I	så	fall	må	den	ansvarlige	
kapital	 ikke	 falle	 under	 det	 høyeste	 nivå	 som	 er	 nådd	 etter	
22.	desember	1989.

3.	 Dersom	kontrollen	 over	 en	 kredittinstitusjon	 som	 faller	
inn	 under	 kategorien	 nevnt	 i	 nr.	 2,	 blir	 overtatt	 av	 en	 annen	
fysisk	eller	juridisk	person	enn	den	som	tidligere	kontrollerte	
institusjonen,	 skal	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital	 nå	
minst	det	nivå	som	er	fastsatt	for	startkapital	i	artikkel	9.

4.	 Under	visse	særlige	omstendigheter	og	med	samtykke	fra	
vedkommende	myndigheter	kan,	i	tilfelle	av	fusjon	mellom	to	
eller	flere	kredittinstitusjoner	som	faller	 inn	under	kategorien	
nevnt	 i	 nr.	 2,	 den	 ansvarlige	 kapitalen	 til	 institusjonen	 som	
er	 et	 resultat	 av	 fusjonen,	 ikke	 falle	 under	 de	 fusjonerte	
kredittinstitusjonenes	samlede	ansvarlige	kapital	på	tidspunktet	
for	fusjonen,	så	lenge	de	nivåer	som	er	nevnt	i	artikkel	9,	ikke	
er	nådd.

5.	 Dersom	den	ansvarlige	kapital	 i	 tilfellene	nevnt	 i	 nr.	 1,	
2	 og	 4	 skulle	 bli	 redusert,	 kan	 vedkommende	 myndigheter,	
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når	 omstendighetene	 tillater	 det,	 gi	 en	 kredittinstitusjon	 en	
begrenset	frist	 til	å	bringe	forholdet	 i	orden	eller	 innstille	sin	
virksomhet.

Artikkel 11

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 gi	 tillatelse	 til	
kredittinstitusjonen	bare	dersom	minst	to	personer	faktisk	leder	
kredittinstitusjonens	virksomhet.

Vedkommende	myndigheter	skal	ikke	gi	slik	tillatelse	dersom	
disse	 personene	 mangler	 den	 nødvendige	 gode	 vandel	 eller	
ikke	har	tilstrekkelig	erfaring	til	å	utøve	disse	funksjonene.

2.	 Medlemsstatene	skal	kreve	at	

a)	 kredittinstitusjoner	 som	 er	 juridiske	 personer,	 og	 som	 i	
henhold	 til	 nasjonal	 lovgivning	 har	 et	 forretningskontor,	
skal	 ha	 sitt	 hovedkontor	 i	 samme	 medlemsstat	 som	
forretningskontoret,	og	

b)	 andre	 kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 hovedkontor	 i	 den	
medlemsstat	 som	 har	 gitt	 tillatelsen,	 og	 der	 de	 faktisk	
utøver	sin	virksomhet.

Artikkel 12

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 ikke	 gi	 tillatelse	 som	
gir	 adgang	 til	 å	 starte	virksomhet	 som	kredittinstitusjon	med	
mindre	de	er	blitt	 informert	om	identiteten	til	aksjeeiere	eller	
deltakere,	 enten	 de	 er	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer,	 som	
direkte	 eller	 indirekte	 har	 kvalifiserende	 eierandeler,	 og	 om	
størrelsen	på	slike	eierandeler.

Ved	 fastsettelse	 av	 kvalifiserende	 eierandel	 i	 henhold	 til	
denne	 artikkel	 skal	 stemmerettene	 nevnt	 i	 artikkel	 92	 i	
europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2001/34/EF	av	28.	mai	2001	
om	vilkår	for	opptak	av	verdipapirer	til	offisiell	notering	på	en	
fondsbørs	og	opplysninger	som	skal	offentliggjøres	om	disse	
verdipapirene(1)	tas	i	betraktning.

2.	 Vedkommende	myndigheter	skal	ikke	gi	tillatelse	dersom	
de,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 behovet	 for	 å	 sikre	 en	 sunn	 og	
forsvarlig	ledelse	av	kredittinstitusjonen,	ikke	er	overbevist	om	
at	ovennevnte	aksjeeiere	eller	deltakere	er	skikket.

3.	 Dersom	 det	 foreligger	 nære	 forbindelser	 mellom	
kredittinstitusjonen	 og	 andre	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer,	
skal	vedkommende	myndigheter	gi	tillatelse	bare	dersom	disse	
forbindelsene	 ikke	 hindrer	 myndighetene	 i	 å	 føre	 effektivt	
tilsyn.

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 heller	 ikke	 gi	 tillatelse	
dersom	en	tredjestats	lover	og	forskrifter	som	gjelder	én	eller	
flere	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	 som	 kredittinstitusjonen	
har	nære	forbindelser	til,	eller	vanskeligheter	ved	håndheving	

(1)	 EFT	L	184	av	6.7.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

av	nevnte	 lover	og	 forskrifter,	hindrer	myndighetene	 i	 å	 føre	
effektivt	tilsyn.

Vedkommende	myndigheter	 skal	 kreve	 at	 kredittinstitusjoner	
gir	 dem	de	 opplysninger	 de	 trenger	 for	 å	 forsikre	 seg	 om	 at	
vilkårene	i	dette	nummer	til	enhver	tid	overholdes.

Artikkel 13

Ethvert	 avslag	 på	 søknad	 om	 tillatelse	 skal	 begrunnes	 og	
meddeles	 søkeren	 innen	 seks	 måneder	 etter	 at	 søknaden	 er	
mottatt	 eller,	 dersom	 søknaden	 er	 ufullstendig,	 innen	 seks	
måneder	 etter	 at	 søkeren	 har	 sendt	 inn	 de	 opplysninger	 som	
er	nødvendige	for	å	treffe	beslutningen.	Det	skal	i	alle	tilfeller	
treffes	en	beslutning	 innen	 tolv	måneder	etter	at	 søknaden	er	
mottatt.

Artikkel 14

Alle	tillatelser	skal	meldes	til	Kommisjonen.

Navnet	 på	 alle	 kredittinstitusjoner	 som	 er	 gitt	 tillatelse,	 skal	
føres	opp	på	en	liste.	Kommisjonen	skal	offentliggjøre	nevnte	
liste	i	Den europeiske unions tidende	og	holde	den	à	jour.

Artikkel 15

1.	 I	følgende	tilfeller	skal	vedkommende	myndigheter,	før	de	
gir	 tillatelse	 til	en	kredittinstitusjon,	 rådspørre	vedkommende	
myndigheter	i	den	andre	berørte	medlemsstaten:

a)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	 av	 en	
kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	en	annen	medlemsstat,	

b)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	 av	
morforetaket	 til	 en	 kredittinstitusjon	 med	 tillatelse	 i	 en	
annen	medlemsstat,	eller	

c)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 kontrollert	 av	 de	
samme	fysiske	eller	juridiske	personer	som	kontrollerer	en	
kredittinstitusjon	med	tillatelse	i	en	annen	medlemsstat.

2.	 I	følgende	tilfeller	skal	vedkommende	myndigheter,	før	de	
gir	 tillatelse	 til	en	kredittinstitusjon,	 rådspørre	vedkommende	
myndigheter	i	en	berørt	medlemsstat	med	ansvar	for	tilsyn	med	
forsikringsforetak	eller	verdipapirforetak:

a)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	 av	 et	
forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	 tillatelse	
i	Fellesskapet,	

b)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 et	 datterforetak	
av	 morforetaket	 til	 et	 forsikringsforetak	 eller	 et	
verdipapirforetak	med	tillatelse	i	Fellesskapet,	eller	
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c)	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 er	 kontrollert	 av	
samme	 fysiske	 eller	 juridiske	 person	 som	 kontrollerer	 et	
forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	tillatelse	i	
Fellesskapet.

3.	 De	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	 nevnt	 i	 nr.	 1	
og	 2	 skal	 særlig	 rådføre	 seg	med	 hverandre	 når	 de	 vurderer	
aksjeeiernes	egnethet	samt	vandelen	og	erfaringen	til	personer	
som	deltar	i	ledelsen	av	et	annet	foretak	i	samme	konsern.	De	
skal	utveksle	alle	opplysninger	om	aksjeeiernes	egnethet	samt	
vandelen	og	erfaringen	til	personer	i	ledelsen	som	er	relevante	
for	å	gi	tillatelse	og	for	en	løpende	vurdering	av	om	vilkårene	
for	å	utøve	virksomhet	overholdes.

Artikkel 16

Vertsstatene	 kan	 ikke	 kreve	 tillatelse	 eller	 innskutt	 kapital	
for	 filialer	 av	 kredittinstitusjoner	 med	 tillatelse	 i	 andre	
medlemsstater.	Opprettelse	av	og	tilsyn	med	slike	filialer	skal	
utføres	 som	 fastsatt	 i	 artikkel	 22	 og	 25,	 artikkel	 26	 nr.	 1-3,	
artikkel	29-37	og	artikkel	40.

Artikkel 17

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tilbakekalle	 tillatelsen	
til	en	kredittinstitusjon	bare	når	institusjonen	

a)	 ikke	gjør	bruk	av	tillatelsen	innen	tolv	måneder,	uttrykkelig	
gir	 avkall	 på	 tillatelsen	 eller	 har	 opphørt	 å	 utøve	 sin	
virksomhet	 i	 mer	 enn	 seks	 måneder,	 med	 mindre	 den	
berørte	 medlemsstat	 har	 fastsatt	 at	 tillatelsen	 bortfaller	 i	
slike	tilfeller,	

b)	 har	 fått	 tillatelsen	 ved	 hjelp	 av	 uriktige	 erklæringer	 eller	
andre	uregelmessigheter,	

c)	 ikke	lenger	oppfyller	de	vilkår	som	ble	stilt	for	tillatelsen,	

d)	 ikke	 lenger	 har	 tilstrekkelig	 ansvarlig	 kapital	 eller	 ikke	
lenger	kan	garantere	at	den	kan	oppfylle	sine	forpliktelser	
overfor	kreditorene,	og	særlig	ikke	lenger	kan	gi	sikkerhet	
for	de	midler	den	er	betrodd,	eller	

e)	 omfattes	av	et	av	de	andre	tilfellene	der	nasjonal	lovgivning	
fastsetter	tilbakekalling	av	tillatelsen.

2.	 Enhver	 tilbakekalling	 av	 tillatelse	 skal	 begrunnes	 og	
meddeles	de	berørte	parter.	Slik	tilbakekalling	skal	meldes	til	
Kommisjonen.

Artikkel 18

I	utøvelsen	av	sin	virksomhet	kan	kredittinstitusjoner	på	hele	
Fellesskapets	 territorium	 bruke	 samme	 navn	 som	 de	 bruker	
i	 den	 medlemsstat	 der	 hovedkontoret	 ligger,	 uten	 hensyn	 til	
bestemmelser	 om	 bruken	 av	 ordene	 «bank»,	 «sparebank»	

eller	 andre	 tilsvarende	 bankbetegnelser	 som	 måtte	 gjelde	 i	
vertsstaten.	Dersom	det	 skulle	være	 fare	 for	 forveksling,	kan	
vertsstaten	med	sikte	på	en	klargjøring	kreve	at	en	forklarende	
merknad	føyes	til	navnet.

Artikkel 19

1.	 Medlemsstatene	skal	kreve	at	enhver	fysisk	eller	juridisk	
person	 som	 har	 til	 hensikt	 direkte	 eller	 indirekte	 å	 erverve	
en	kvalifiserende	eierandel	 i	 en	kredittinstitusjon,	på	 forhånd	
skal	 underrette	 vedkommende	myndigheter	 om	 den	 påtenkte	
eierandelens	størrelse.	Enhver	fysisk	eller	juridisk	person	skal	
på	samme	måte	underrette	vedkommende	myndigheter	dersom	
den	 har	 til	 hensikt	 å	 øke	 sin	 kvalifiserende	 eierandel	 slik	 at	
andelen	av	stemmerettene	eller	kapitalen	vil	nå	eller	overstige	
20	%,	33	%	eller	50	%,	eller	slik	at	kredittinstitusjonen	vil	bli	
dens	datterforetak.

Uten	at	det	berører	bestemmelsene	i	nr.	2	skal	vedkommende	
myndigheter	ha	en	frist	på	høyst	tre	måneder	regnet	fra	dagen	
for	underretningen	fastsatt	i	første	og	annet	ledd	til	å	motsette	
seg	en	slik	plan	dersom	de,	i	lys	av	behovet	for	å	sikre	en	sunn	
og	forsvarlig	ledelse	av	kredittinstitusjonen,	ikke	er	overbevist	
om	vedkommende	persons	skikkethet.	Dersom	vedkommende	
myndigheter	 ikke	 motsetter	 seg	 planen,	 kan	 de	 fastsette	 en	
endelig	frist	for	gjennomføringen	av	den.

2.	 Dersom	 den	 person	 som	 har	 til	 hensikt	 å	 erverve	
eierandelene	 nevnt	 i	 nr.	 1,	 er	 en	 kredittinstitusjon,	 et	
forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	tillatelse	i	en	
annen	medlemsstat,	eller	morforetaket	til	en	kredittinstitusjon,	
et	forsikringsforetak	eller	et	verdipapirforetak	med	tillatelse	i	
en	annen	medlemsstat,	eller	en	fysisk	eller	juridisk	person	som	
kontrollerer	 en	 kredittinstitusjon,	 et	 forsikringsforetak	 eller	
et	 verdipapirforetak	 med	 tillatelse	 i	 en	 annen	 medlemsstat,	
og	 dersom	 kredittinstitusjonen	 der	 erververen	 har	 til	 hensikt	
å	 erverve	 en	 eierandel,	 vil	 bli	 erververens	 datterforetak	 eller	
bli	 kontrollert	 av	 vedkommende	 som	 et	 resultat	 av	 ervervet,	
skal	det	foretas	en	vurdering	av	ervervet	i	form	av	forutgående	
samråd	som	fastsatt	i	artikkel	15.

Artikkel 20

Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	
person	 som	 har	 til	 hensikt	 direkte	 eller	 indirekte	 å	 avhende	
en	kvalifiserende	eierandel	 i	 en	kredittinstitusjon,	på	 forhånd	
skal	 underrette	 vedkommende	myndigheter	 og	meddele	 dem	
den	 påtenkte	 eierandelens	 størrelse.	 På	 samme	 måte	 skal	
enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 underrette	 vedkommende	
myndigheter	 dersom	 den	 har	 til	 hensikt	 å	 redusere	 sin	
kvalifiserende	eierandel	slik	at	andelen	av	stemmerettene	eller	
kapitalen	vil	bli	mindre	enn	20	%,	33	%	eller	50	%,	eller	slik	
at	kredittinstitusjonen	vil	opphøre	å	være	dens	datterforetak.

Artikkel 21

1.	 Kredittinstitusjonene	 skal	 underrette	 vedkommende	
myndigheter	 om	 alle	 erverv	 eller	 avhendelser	 av	 eierandeler	
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i	 deres	 kapital	 som	 fører	 til	 at	 andelen	 overstiger	 eller	 faller	
under	en	av	tersklene	nevnt	i	artikkel	19	nr.	1	og	artikkel	20,	så	
snart	de	får	kjennskap	til	dette.

Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 minst	 én	 gang	 i	 året	 meddele	
vedkommende	myndigheter	navnene	til	aksjeeiere	og	deltakere	
som	 eier	 kvalifiserende	 eierandeler	 samt	 disse	 andelenes	
størrelse,	slik	det	blant	annet	framgår	av	opplysninger	som	er	
mottatt	 på	 den	 årlige	 generalforsamlingen	 for	 aksjeeiere	 og	
deltakere,	eller	som	er	mottatt	i	henhold	til	bestemmelsene	som	
gjelder	for	børsnoterte	foretak.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 dersom	den	 innflytelse	
som	utøves	av	personene	nevnt	i	artikkel	19	nr.	1,	kan	tenkes	å	
være	til	skade	for	en	forsvarlig	og	sunn	ledelse	av	institusjonen,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 treffe	 egnede	 tiltak	 for	 å	
bringe	 denne	 situasjonen	 til	 opphør.	 Slike	 tiltak	 kan	 omfatte	
påbud,	 sanksjoner	 overfor	 ledelsen	 eller	 suspensjon	 av	 de	
stemmeretter	som	er	knyttet	til	vedkommende	aksjeeieres	eller	
deltakeres	aksjer	eller	andeler.

Lignende	tiltak	kommer	til	anvendelse	på	fysiske	eller	juridiske	
personer	som	ikke	overholder	plikten	til	å	gi	underretning	på	
forhånd	som	fastsatt	i	artikkel	19	nr.	1.

Når	 en	 eierandel	 blir	 ervervet	 til	 tross	 for	 at	 vedkommende	
myndigheter	 har	 motsatt	 seg	 det,	 skal	 medlemsstatene,	
uavhengig	av	andre	sanksjoner,	enten	sørge	for	at	de	tilsvarende	
stemmerettene	 blir	 suspendert	 eller	 at	 de	 avgitte	 stemmene	
kjennes	ugyldige	eller	kan	annulleres.

3.	 Når	 en	 kvalifiserende	 eierandel	 og	 andre	 nivåer	 av	
eierandeler	 omhandlet	 i	 denne	 artikkel	 skal	 fastsettes,	 skal	
det	tas	hensyn	til	stemmerettene	nevnt	i	artikkel	92	i	direktiv	
2001/34/EF.

Artikkel 22

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 kreve	
at	 alle	 kredittinstitusjoner	 har	 effektive	 styringsformer	 som	
omfatter	 en	 klar	 organisasjonsstruktur	 med	 veldefinerte,	
oversiktlige	 og	 konsekvente	 ansvarslinjer,	 effektive	
framgangsmåter	 for	 å	 identifisere,	 håndtere,	 overvåke	 og	
rapportere	den	risiko	institusjonen	er	eller	kan	bli	utsatt	for,	og	
forsvarlige	internkontrollordninger,	herunder	god	forvaltnings-	
og	regnskapspraksis.

2.	 De	 styringsformer,	 framgangsmåter	 og	 ordninger	 som	
er	 omhandlet	 i	 nr.	 1,	 skal	 omfatte	 hele	 virksomheten	 og	 stå	
i	 forhold	 til	 arten	 av,	 størrelsen	 på	 og	 kompleksiteten	 til	
kredittinstitusjonens	virksomhet.	De	tekniske	kriteriene	fastsatt	
i	vedlegg	V	skal	tas	i	betraktning.

AVDELING	III

BESTEMMELSER	 OM	 ETABLERINGSADGANGEN	
OG	ADGANGEN	TIL	Å	YTE	TJENESTER

Av s n i t t 	 1

Kre d i t t i n s t i t u s j o n e r

Artikkel 23

Medlemsstatene	 skal	 sørge	 for	 at	 virksomheten	 på	 listen	 i	
vedlegg	I	kan	utøves	på	deres	territorium	i	samsvar	med	artikkel	
25,	artikkel	26	nr.	1-3,	artikkel	28	nr.	1	og	2	og	artikkel	29-37,	
enten	ved	at	det	opprettes	en	filial	eller	ved	at	det	ytes	tjenester,	
av	alle	kredittinstitusjoner	som	har	tillatelse	fra	og	er	underlagt	
tilsyn	av	vedkommende	myndigheter	i	en	annen	medlemsstat,	
forutsatt	at	denne	virksomheten	omfattes	av	tillatelsen.

Av s n i t t 	2

F i n a n s i n s t i t u s j o n e r

Artikkel 24

1.	 Medlemsstatene	skal	sørge	for	at	virksomheten	på	listen	i	
vedlegg	I	kan	utøves	på	deres	territorium	i	samsvar	med	artikkel	
25,	artikkel	26	nr.	1-3,	artikkel	28	nr.	1	og	2	og	artikkel	29-37,	
enten	ved	at	det	opprettes	en	filial	eller	ved	at	det	ytes	tjenester,	
av	 enhver	finansinstitusjon	 fra	 en	 annen	medlemsstat	 som	er	
et	 datterforetak	 av	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 et	 datterforetak	
som	eies	 i	 fellesskap	av	to	eller	flere	kredittinstitusjoner	som	
har	 vedtekter	 som	 tillater	 at	 slik	 virksomhet	 utøves,	 og	 som	
oppfyller	følgende	vilkår:	

a)	 morforetaket	 eller	 -foretakene	 skal	 ha	 tillatelse	 som	
kredittinstitusjon	 i	 den	 medlemsstat	 hvis	 lovgivning	
finansinstitusjonen	er	underlagt,	

b)	 den	 aktuelle	 virksomheten	 må	 faktisk	 utøves	 på	 samme	
medlemsstats	territorium,	

c)	 morforetaket	eller	-foretakene	må	eie	90	%	eller	mer	av	de	
stemmerettene	 som	er	 knyttet	 til	 aksjene	 eller	 andelene	 i	
finansinstitusjonen,	

d)	 morforetaket	eller	-foretakene	må	oppfylle	vedkommende	
myndigheters	 krav	 til	 en	 forsvarlig	 ledelse	 av	
finansinstitusjonen,	og	må	med	samtykke	fra	vedkommende	
myndigheter	 i	 hjemstaten	 ha	 erklært	 at	 de	 garanterer	
solidarisk	 for	 forpliktelser	 som	 finansinstitusjonen	 har	
inngått,	og	

e)	 finansinstitusjonen	 skal,	 særlig	 med	 hensyn	 til	 den	
aktuelle	 virksomheten,	 faktisk	 omfattes	 av	 tilsynet	 på	
konsolidert	grunnlag	med	morforetaket,	eller	hvert	enkelt	



24.10.2013 Nr.	59/83EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

av	 morforetakene,	 i	 samsvar	 med	 avdeling	 V	 kapittel	 4	
avsnitt	1,	særlig	når	det	gjelder	beregning	av	minstekrav	til	
ansvarlig	kapital	i	henhold	til	artikkel	75.	kontrollen	med	
store	 engasjementer	 og	 begrensning	 av	 eierandeler	 som	
fastsatt	i	artikkel	120-122.

Vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 påse	 at	 disse	
vilkårene	 overholdes,	 og	 skal	 gi	 finansinstitusjonen	 en	
bekreftelse	 på	 dette	 som	 skal	 vedlegges	 meldingen	 nevnt	 i	
artikkel	25	og	28.

Vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	skal	påse	at	 tilsynet	
med	finansinstitusjonen	skjer	 i	samsvar	med	artikkel	10	nr.	1	
samt	artikkel	19-22,	40,	42-52	og	54.

2.	 Dersom	en	finansinstitusjon	som	nevnt	i	nr.	1	første	ledd	
ikke	 lenger	 oppfyller	 de	 fastsatte	 vilkårene,	 skal	 hjemstaten	
underrette	 vedkommende	 myndigheter	 i	 vertsstaten	 om	
dette,	 og	den	virksomhet	 som	utøves	 av	finansinstitusjonen	 i	
vertsstaten,	skal	underlegges	vertsstatens	lovgivning.

3.	 Nr.	1	og	2	får	tilsvarende	anvendelse	på	datterforetak	av	
en	finansinstitusjon	som	omhandlet	i	nr.	1	første	ledd.

Av s n i t t 	 3

U t ø v e l s e 	 a v 	 e t a b l e r i n g s a d g a n g e n

Artikkel 25

1.	 En	kredittinstitusjon	som	ønsker	å	opprette	en	filial	på	en	
annen	medlemsstats	territorium,	skal	underrette	vedkommende	
myndigheter	i	institusjonens	hjemstat.

2.	 Medlemsstatene	skal	kreve	at	alle	kredittinstitusjoner	som	
ønsker	å	opprette	en	filial	i	en	annen	medlemsstat,	gir	følgende	
opplysninger	i	meldingen	nevnt	i	nr.	1:

a)	 den	 medlemsstat	 på	 hvis	 territorium	 kredittinstitusjonen	
har	til	hensikt	å	opprette	en	filial,	

b)	 en	virksomhetsplan	som	blant	annet	skal	angi	hvilke	typer	
forretningsvirksomhet	 som	 er	 planlagt,	 samt	 filialens	
organisasjonsstruktur,	

c)	 den	adresse	i	vertsstaten	der	dokumenter	kan	innhentes,	og	

d)	 navnene	på	dem	som	skal	ha	ansvar	for	filialens	ledelse.

3.	 Med	 mindre	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	
har	 grunn	 til	 å	 betvile	 at	 kredittinstitusjonens	 administrative	
struktur	eller	finansielle	situasjon	er	god	nok	i	betraktning	av	
den	 virksomhet	 som	 er	 planlagt,	 skal	 de	 innen	 tre	 måneder	
etter	at	de	har	mottatt	opplysningene	nevnt	i	nr.	2,	oversende	

disse	til	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten	og	underrette	
kredittinstitusjonen	om	dette.

Vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	skal	også	underrette	
om	 størrelsen	 på	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital	 og	
summen	 av	 kredittinstitusjonens	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	
artikkel	75.

Som	unntak	fra	annet	ledd,	og	i	det	tilfellet	som	er	omhandlet	
i	 artikkel	 24,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	
underrette	 om	 størrelsen	 på	 finansinstitusjonens	 ansvarlige	
kapital	 samt	 summen	 av	 konsolidert	 ansvarlig	 kapital	 og	
konsoliderte	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	 artikkel	 75	 for	 den	
kredittinstitusjon	 som	 er	 vedkommende	 kredittinstitusjons	
morforetak.

4.	 Dersom	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	nekter	
å	 oversende	 opplysningene	 nevnt	 i	 nr.	 2	 til	 vedkommende	
myndigheter	 i	 vertsstaten,	 skal	 de	 begrunne	 avslaget	 overfor	
den	 berørte	 institusjon	 innen	 tre	 måneder	 etter	 at	 alle	
opplysningene	er	mottatt.

Et	 slikt	 avslag	 eller	 manglende	 svar	 skal	 kunne	 prøves	 for	
retten	i	hjemstaten.

Artikkel 26

1.	 Før	filialen	til	en	kredittinstitusjon	starter	sin	virksomhet	
skal	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten	innen	to	måneder	
etter	 at	 de	 har	 mottatt	 opplysningene	 nevnt	 i	 artikkel	 25,	
forberede	tilsyn	med	kredittinstitusjonen	i	samsvar	med	avsnitt	
5	 og	 om	 nødvendig	 angi	 på	 hvilke	 vilkår	 virksomheten	 skal	
utøves	i	vertsstaten	av	hensyn	til	allmennhetens	interesser.

2.	 Så	 snart	 filialen	 har	 mottatt	 opplysninger	 fra	
vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten,	eller	dersom	filialen	
ikke	har	mottatt	noen	opplysninger	fra	vertsstaten	innen	utløpet	
av	fristen	i	nr.	1,	kan	filialen	opprettes	og	starte	sin	virksomhet.

3.	 Dersom	det	 skjer	 en	 endring	 i	 noen	 av	 de	 forhold	 som	
er	meldt	i	henhold	til	artikkel	25	nr.	2	bokstav	b),	c)	eller	d),	
skal	 en	 kredittinstitusjon	 gi	 skriftlig	 melding	 om	 endringen	
til	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 og	 i	 vertsstaten	
minst	 én	 måned	 før	 endringen	 skjer,	 slik	 at	 vedkommende	
myndigheter	i	hjemstaten	kan	treffe	en	beslutning	om	endringen	
i	henhold	til	artikkel	25,	og	slik	at	vedkommende	myndigheter	i	
vertsstaten	kan	treffe	sin	beslutning	om	endringen	i	henhold	til	
nr.	1	i	denne	artikkel.

4.	 Filialer	 som	 i	 samsvar	 med	 gjeldende	 bestemmelser	 i	
vertsstaten	har	startet	sin	virksomhet	 før	1.	 januar	1993,	skal	
anses	for	å	ha	vært	underlagt	framgangsmåten	i	artikkel	25	og	
i	nr.	1	og	2	i	denne	artikkel.	De	skal	fra	1.	 januar	1993	være	
underlagt	bestemmelsene	i	nr.	3	i	denne	artikkel	og	i	artikkel	23	
og	43	samt	avsnitt	2	og	5.
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Artikkel 27

Flere	 forretningssteder	 etablert	 i	 samme	 medlemsstat	 av	 en	
kredittinstitusjon	 med	 hovedkontor	 i	 en	 annen	 medlemsstat,	
skal	anses	som	én	enkelt	filial.

Av s n i t t 	 4

U t ø v e l s e 	 a v 	 a d g a n g e n 	 t i l 	 å 	 y t e 	 t j e n e s t e r

Artikkel 28

1.	 Enhver	 kredittinstitusjon	 som	 for	 første	 gang	 ønsker	 å	
utøve	adgangen	til	å	yte	tjenester	ved	å	drive	virksomhet	på	en	
annen	medlemsstats	territorium,	skal	underrette	vedkommende	
myndigheter	 i	 hjemstaten	 om	 hvilken	 virksomhet	 på	 listen	 i	
vedlegg	I	den	har	til	hensikt	å	utøve.

2.	 Vedkommende	myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 innen	 én	
måned	etter	å	ha	mottatt	underretningen	nevnt	i	nr.	1,	oversende	
denne	til	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten.

3.	 Denne	 artikkel	 skal	 ikke	 berøre	 rettigheter	 som	
kredittinstitusjoner	som	yter	tjenester,	har	ervervet	før	1.	januar	
1993.

Av s n i t t 	 5

Ve r t s s t a t e n s 	 v e d k ommend e 	m ynd i g h e t e r s	
m y n d i g h e t

Artikkel 29

Vertsstaten	 kan	 til	 statistisk	 bruk	 kreve	 at	 alle	
kredittinstitusjoner	som	har	filialer	på	vertsstatens	territorium,	
jevnlig	skal	rapportere	om	sin	virksomhet	i	disse	vertsstatene	til	
vedkommende	myndigheter	i	de	berørte	vertsstatene.

Ved	utøvelsen	av	det	ansvar	den	er	pålagt	i	henhold	til	artikkel	
41	 kan	 vertsstaten	 kreve	 at	 filialer	 av	 kredittinstitusjoner	
hjemmehørende	 i	 andre	 medlemsstater	 gir	 de	 samme	
opplysningene	 som	 de	 for	 dette	 formål	 krever	 av	 nasjonale	
kredittinstitusjoner.

Artikkel 30

1.	 Dersom	vedkommende	myndigheter	i	en	vertsstat	fastslår	
at	 en	 kredittinstitusjon	 som	 har	 en	 filial	 eller	 yter	 tjenester	
på	 vedkommende	 vertsstats	 territorium,	 ikke	 overholder	 de	
lovbestemmelser	 som	 er	 vedtatt	 i	 vertsstaten	 i	 henhold	 til	
bestemmelsene	i	dette	direktiv,	om	myndigheten	til	vertsstatens	
vedkommende	 myndigheter,	 skal	 de	 kreve	 at	 vedkommende	
kredittinstitusjon	bringer	det	lovstridige	forholdet	til	opphør.

2.	 Dersom	 den	 berørte	 kredittinstitusjon	 unnlater	 å	 treffe	
nødvendige	tiltak,	skal	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten	
underrette	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten	om	dette.

Vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 skal	 så	 raskt	 som	
mulig	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 den	 berørte	
kredittinstitusjon	 bringer	 det	 lovstridige	 forholdet	 til	 opphør.	
Tiltakenes	 art	 skal	 meddeles	 vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten.

3.	 Dersom	 kredittinstitusjonen,	 til	 tross	 for	 tiltakene	 som	
er	 truffet	av	hjemstaten,	eller	 fordi	 tiltakene	viser	seg	å	være	
utilstrekkelige	 eller	 ikke	 er	 tilgjengelige	 i	 vedkommende	
medlemsstat,	 fortsetter	 å	 bryte	 lovbestemmelsene	 omhandlet	
i	 nr.	 1	 som	 gjelder	 i	 vertsstaten,	 kan	 vertsstaten,	 etter	 å	 ha	
underrettet	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten,	 treffe	
egnede	tiltak	for	å	hindre	eller	motvirke	nye	overtredelser,	og,	
så	langt	det	er	nødvendig,	hindre	kredittinstitusjonen	i	å	foreta	
ytterligere	 transaksjoner	på	dens	 territorium.	Medlemsstatene	
skal	påse	at	de	dokumentene	som	er	nødvendige	for	slike	tiltak,	
kan	 forkynnes	 for	 de	 berørte	 kredittinstitusjonene	 på	 deres	
territorium.

Artikkel 31

Artikkel	29	og	30	skal	ikke	berøre	vertsstatens	myndighet	til	å	
treffe	egnede	tiltak	for	å	hindre	eller	motvirke	uregelmessigheter	
begått	på	deres	territorium	som	strider	mot	de	lovbestemmelser	
de	har	vedtatt	av	hensyn	til	allmennhetens	interesser.	Dette	skal	
omfatte	muligheten	 til	 å	 hindre	 en	 kredittinstitusjon	 som	har	
brutt	disse	bestemmelsene,	i	å	foreta	ytterligere	transaksjoner	
på	vertsstatens	territorium.

Artikkel 32

Alle	tiltak	truffet	i	henhold	til	artikkel	30	nr.	2	og	3	eller	artikkel	
31	 som	 innebærer	 sanksjoner	 eller	 restriksjoner	på	utøvelsen	
av	adgangen	til	å	yte	tjenester,	må	være	behørig	begrunnet	og	
meddelt	 den	 berørte	 kredittinstitusjon.	 Alle	 slike	 tiltak	 skal	
kunne	prøves	for	retten	i	den	medlemsstat	der	det	ble	truffet.

Artikkel 33

Før	de	følger	framgangsmåten	i	artikkel	30	kan	vedkommende	
myndigheter	 i	vertsstaten	 i	hastesaker	 treffe	de	forebyggende	
tiltak	 som	 måtte	 være	 nødvendige	 for	 å	 verne	 interessene	
til	 innskytere,	 investorer	 og	 andre	 mottakere	 av	 tjenester.	
Kommisjonen	 og	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 øvrige	
berørte	medlemsstater	skal	snarest	underrettes	om	disse	tiltak.

Etter	 å	 ha	 rådført	 seg	 med	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	
berørte	medlemsstater	 kan	Kommisjonen	gjøre	 vedtak	 om	at	
vedkommende	 medlemsstat	 skal	 endre	 eller	 oppheve	 disse	
tiltakene.

Artikkel 34

Vertsstater	 kan	 utøve	 den	 myndighet	 de	 er	 gitt	 i	 henhold	
til	 dette	 direktiv	 ved	 å	 treffe	 egnede	 tiltak	 for	 å	 hindre	 eller	
motvirke	 uregelmessigheter	 som	 er	 begått	 på	 vedkommende	
vertsstats	territorium.	Dette	skal	omfatte	muligheten	til	å	hindre	
en	kredittinstitusjon	som	har	overtrådt	disse	bestemmelsene,	i	å	
foreta	ytterligere	transaksjoner	på	vertsstatens	territorium.
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Artikkel 35

Dersom	 en	 tillatelse	 tilbakekalles,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	i	vertsstaten	underrettes	om	dette	og	treffe	egnede	
tiltak	 for	 å	 hindre	 at	 den	 berørte	 kredittinstitusjon	 foretar	
ytterligere	 transaksjoner	 på	 vertsstatens	 territorium,	 og	 for	 å	
verne	innskyternes	interesser.

Artikkel 36

Medlemsstatene	skal	underrette	Kommisjonen	om	antallet	og	
arten	av	tilfeller	der	det	er	gitt	avslag	i	henhold	til	artikkel	25	
og	artikkel	26	nr.	1-	3,	eller	der	det	er	truffet	tiltak	i	samsvar	
med	artikkel	30	nr.	3.

Artikkel 37

Dette	avsnitt	skal	ikke	være	til	hinder	for	at	kredittinstitusjoner	
med	hovedkontor	i	andre	medlemsstater	kan	reklamere	for	sine	
tjenester	 gjennom	 alle	 tilgjengelige	 kommunikasjonsmidler	
i	vertsstaten,	 forutsatt	at	de	overholder	de	 regler	 for	 form	og	
innhold	i	slik	reklame	som	er	vedtatt	av	hensyn	til	allmennhetens	
interesse.

AVDELING	IV

FORBINDELSER	MED	TREDJESTATER

Av s n i t t 	 1

Me l d i n g 	 i 	 t i l k n y t n i n g 	 t i l 	 f o r e t a k 	 i	
t r e d j e s t a t e r 	 o g 	 v i l k å r 	 f o r 	m a r k e d s a d g a n g 	 i	

d i s s e 	 s t a t e n e

Artikkel 38

1.	 Medlemsstatene	 skal	 i	 forbindelse	 med	 adgangen	 til	 å	
starte	og	utøve	virksomhet	ikke	anvende	bestemmelser	overfor	
filialer	av	kredittinstitusjoner	som	har	sitt	hovedkontor	utenfor	
Fellesskapet,	 som	 fører	 til	 en	 gunstigere	 behandling	 enn	den	
behandling	som	gis	filialer	av	kredittinstitusjoner	som	har	sitt	
hovedkontor	i	Fellesskapet.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 underrette	
Kommisjonen	og	Den	europeiske	komité	for	bankspørsmål	om	
alle	tillatelser	for	filialer	som	gis	til	kredittinstitusjoner	som	har	
sitt	hovedkontor	utenfor	Fellesskapet.

3.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 1	 kan	 Fellesskapet	 gjennom	
avtaler	 med	 én	 eller	 flere	 tredjestater	 samtykke	 i	 å	 anvende	
bestemmelser	 som	 gir	 filialer	 av	 en	 kredittinstitusjon	 med	
hovedkontor	utenfor	Fellesskapet,	samme	behandling	på	hele	
Fellesskapets	territorium.

Av s n i t t 	 2

S ama r b e i d 	m e d 	 t r e d j e s t a t e r s 	 v e d k ommen -
d e 	m y nd i g h e t e r 	 om 	 t i l s y n 	 p å 	 k o n s o l i d e r t	

g r u n n l a g	

Artikkel 39

1.	 Kommisjonen	 kan,	 enten	 på	 anmodning	 fra	 en	
medlemsstat	eller	på	eget	initiativ,	framsette	forslag	for	Rådet	
om	forhandlinger	med	én	eller	flere	tredjestater	om	avtaler	om	
nærmere	vilkår	for	å	føre	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	med	

a)	 kredittinstitusjoner	 hvis	morforetak	 har	 hovedkontor	 i	 en	
tredjestat,	eller	

b)	 kredittinstitusjoner	 som	 ligger	 i	 tredjestater,	 og	 hvis	
morforetak,	 som	 enten	 er	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 et	
finansielt	holdingselskap,	har	hovedkontor	i	Fellesskapet.

2.	 Avtalene	nevnt	i	nr.	1	skal	særlig	sikre	

a)	 at	 vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 får	 de	
opplysningene	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 føre	 tilsyn,	 på	
grunnlag	 av	 den	 konsoliderte	 finansielle	 situasjonen,	
med	 kredittinstitusjoner	 eller	 finansielle	 holdingselskaper	
som	 ligger	 i	 Fellesskapet,	 og	 som	 har	 som	 datterforetak	
kredittinstitusjoner	 eller	 finansinstitusjoner	 utenfor	
Fellesskapet,	 eller	 som	 har	 kapitalinteresser	 i	 slike	
institusjoner,	og	

b)	 at	 vedkommende	 myndigheter	 i	 tredjestater	 får	 de	
opplysningene	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	
morforetak	med	hovedkontor	på	vedkommende	tredjestaters	
territorium	og	med	datterforetak	som	er	kredittinstitusjoner	
eller	finansinstitusjoner	i	én	eller	flere	medlemsstater,	eller	
som	har	kapitalinteresser	i	slike	institusjoner.

3.	 Med	forbehold	for	traktatens	artikkel	300	nr.	1	og	2	skal	
Kommisjonen,	 med	 bistand	 fra	 Den	 europeiske	 komité	 for	
bankspørsmål,	 gjennomgå	 resultatet	 av	 forhandlingene	 nevnt	
nr.	1	og	den	situasjonen	som	følger	av	det.

AVDELING	V

PRINSIPPER	OG	TEKNISKE	ORDNINGER	FOR	
TILSYN	OG	OPPLYSNINGSPLIKT

KAPITTEL 1

Prinsipper for tilsyn

Av s n i t t 	 1

Hj em s t a t e n s 	 o g 	 v e r t s s t a t e n s 	m y n d i g h e t

Artikkel 40

1.	 Ansvaret	for	tilsynet	med	en	kredittinstitusjon,	herunder	
tilsyn	med	den	virksomhet	som	utøves	i	samsvar	med	artikkel	23	



Nr.	59/86 24.10.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

og	24,	skal	ligge	hos	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten,	
men	uten	at	dette	berører	de	bestemmelser	i	dette	direktiv	som	
gir	myndighet	til	vedkommende	myndigheter	i	vertsstaten.

2.	 Nr.	1	 skal	 ikke	være	 til	hinder	 for	 tilsyn	på	konsolidert	
grunnlag	i	henhold	til	dette	direktiv.

Artikkel 41

I	påvente	av	en	senere	samordning	skal	vertsstatene	i	samarbeid	
med	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten	 fortsatt	 ha	
ansvaret	 for	 tilsyn	 med	 likviditeten	 i	 kredittinstitusjoners	
filialer.

Uten	at	det	berører	de	tiltak	som	er	nødvendige	for	å	styrke	Det	
europeiske	monetære	system,	skal	vertsstatene	fortsatt	ha	det	
fulle	ansvar	for	tiltak	som	følger	av	gjennomføringen	av	deres	
pengepolitikk.

Slike	tiltak	skal	ikke	medføre	forskjellsbehandling	eller	restriktiv	
behandling	ut	fra	den	begrunnelse	at	en	kredittinstitusjon	har	
tillatelse	i	en	annen	medlemsstat.

Artikkel 42

Vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 berørte	 medlemsstater	
skal	 i	 nært	 samarbeid	 føre	 tilsyn	 med	 virksomheten	 til	
kredittinstitusjoner	som	driver	virksomhet	i	én	eller	flere	andre	
medlemsstater	 enn	 der	 de	 har	 hovedkontor,	 særlig	 dersom	
de	 har	 opprettet	 filialer	 der.	 De	 skal	 oversende	 hverandre	
alle	 opplysninger	 om	 slike	 kredittinstitusjoners	 ledelse	 og	
eierforhold	som	kan	lette	tilsynet	med	dem	og	undersøkelsen	
av	 vilkårene	 for	 tillatelse,	 samt	 alle	 opplysninger	 som	 kan	
lette	 overvåking	 av	 slike	 institusjoner,	 særlig	 med	 hensyn	
til	 likviditet,	 solvens,	 innskuddsgarantier,	 begrensning	 av	
store	 engasjementer,	 forvaltnings-	 og	 regnskapspraksis	 og	
internkontroll.

Artikkel 43

1.	 Vertsstater	skal	fastsette	at	når	en	kredittinstitusjon	som	
har	 tillatelse	 i	 en	 annen	medlemsstat,	 utøver	 sin	 virksomhet	
gjennom	en	filial,	kan	vedkommende	myndigheter	i	hjemstaten,	
etter	 først	 å	 ha	 underrettet	 vedkommende	 myndigheter	 i	
vertsstaten,	 selv	 eller	 gjennom	 personer	 de	 gir	 fullmakt	 for	
dette	formål,	foreta	kontroll	på	stedet	av	opplysningene	nevnt	i	
artikkel	42.

2.	 For	å	kontrollere	filialer	kan	vedkommende	myndigheter	
i	hjemstaten	også	benytte	en	av	de	andre	 framgangsmåtene	 i	
artikkel	141.

3.	 Nr.	 1	 og	 2	 skal	 ikke	 berøre	 den	 rett	 vedkommende	
myndigheter	 i	 vertsstaten	 har	 til	 å	 utføre	 kontroll	 på	 stedet	
i	 filialer	 opprettet	 på	 deres	 territorium	 i	 forbindelse	 med	
utøvelsen	av	det	ansvar	de	er	pålagt	i	henhold	til	dette	direktiv.

Av s n i t t 	 2

U t v e k s l i n g 	 a v 	 o p p l y s n i n g e r 	 o g	
t a u s h e t s p l i k t

Artikkel 44

1.	 Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 alle	 personer	 som	
arbeider	 eller	 har	 arbeidet	 for	 vedkommende	 myndigheter,	
samt	 revisorer	 eller	 sakkyndige	 som	 opptrer	 på	 vegne	 av	
vedkommende	myndigheter,	skal	være	underlagt	taushetsplikt.

Ingen	 fortrolige	 opplysninger	 som	 de	 måtte	 få	 i	 embets	
medfør	kan	gis	videre	til	noen	person	eller	myndighet,	unntatt	
i	 en	 summarisk	 eller	 sammenfattet	 form,	 slik	 at	 individuelle	
kredittinstitusjoner	 ikke	 kan	 identifiseres,	 med	 forbehold	 for	
saker	som	omfattes	av	strafferetten.

Når	 en	 kredittinstitusjon	 er	 erklært	 konkurs	 eller	 er	 under	
tvangsavvikling,	 kan	 fortrolige	 opplysninger	 som	 ikke	
berører	 tredjemann	 som	 medvirker	 i	 forsøk	 på	 å	 redde	
kredittinstitusjonen,	likevel	gis	videre	i	forbindelse	med	sivil-	
eller	handelsrettslige	saker.

2.	 Nr.	 1	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	 for	 at	 vedkommende	
myndigheter	i	de	ulike	medlemsstatene	utveksler	opplysninger	
i	 samsvar	 med	 dette	 direktiv	 og	 med	 andre	 direktiver	 som	
gjelder	for	kredittinstitusjoner.	Disse	opplysningene	skal	være	
underlagt	vilkårene	for	taushetsplikt	nevnt	i	nr.	1.

Artikkel 45

Vedkommende	myndigheter	som	mottar	fortrolige	opplysninger	
i	henhold	til	artikkel	44,	kan	benytte	disse	bare	i	embets	medfør	
og	bare	for	følgende	formål:	

a)	 for	å	kontrollere	at	de	vilkår	som	gjelder	for	adgang	til	å	
starte	virksomhet	som	kredittinstitusjon,	er	oppfylt,	og	for	
å	lette	tilsynet	på	ikke-konsolidert	og	konsolidert	grunnlag	
med	 utøvelse	 av	 slik	 virksomhet,	 særlig	 når	 det	 gjelder	
overvåking	 av	 likviditet,	 solvens,	 store	 engasjementer,	
forvaltnings-	og	regnskapspraksis	og	internkontroll,	

b)	 for	å	pålegge	sanksjoner,	

c)	 i	forbindelse	med	en	forvaltningsklage	på	et	vedtak	gjort	av	
vedkommende	myndighet,	eller	

d)	 i	forbindelse	med	domstolsbehandling	i	henhold	til	artikkel	
55	eller	særbestemmelser	fastsatt	i	dette	direktiv	og	i	andre	
direktiver	som	er	vedtatt	på	området	kredittinstitusjoner.

Artikkel 46

Medlemsstatene	 kan	 inngå	 samarbeidsavtaler	 om	 utveksling	
av	opplysninger	med	vedkommende	myndigheter	i	tredjestater	
eller	med	myndigheter	eller	organer	i	tredjestater,	som	fastsatt	
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i	 artikkel	 47	 og	 48	 nr.	 1,	 bare	 dersom	 de	 opplysninger	 som	
gis	videre,	er	underlagt	garantier	om	 taushetsplikt	 som	minst	
tilsvarer	dem	som	er	nevnt	i	artikkel	44	nr.	1.	Slik	utveksling	av	
opplysninger	skal	være	til	bruk	for	de	nevnte	myndigheter	eller	
organer	under	utførelsen	av	deres	tilsynsoppgaver.

Når	opplysningene	stammer	fra	en	annen	medlemsstat,	kan	de	
ikke	 gis	 videre	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	 vedkommende	
myndigheter	som	har	gitt	opplysningene,	og	eventuelt	bare	for	
det	formål	nevnte	myndigheter	gav	sitt	samtykke	til.

Artikkel 47

Artikkel	44	nr.	1	og	artikkel	45	 skal	 ikke	være	 til	hinder	 for	
utveksling	 av	opplysninger	 innenfor	 samme	medlemsstat	 når	
det	finnes	 to	 eller	flere	vedkommende	myndigheter	der,	 eller	
for	 utveksling	 av	 opplysninger	 medlemsstatene	 imellom,	
mellom	vedkommende	myndigheter	og	

a)	 myndigheter	 med	 offentlig	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	
andre	 finansinstitusjoner	 og	 forsikringsselskaper,	 samt	
myndigheter	med	ansvar	for	tilsyn	med	finansmarkedene,	

b)	 organer	som	medvirker	ved	avvikling	og	konkursbehandling	
av	kredittinstitusjoner	og	andre	lignende	framgangsmåter,	
og	

c)	 personer	 med	 ansvar	 for	 å	 utføre	 lovfestet	 revisjon	
av	 kredittinstitusjoners	 og	 andre	 finansinstitusjoners	
regnskaper,	

i	 forbindelse	 med	 utførelsen	 av	 deres	 respektive	
tilsynsfunksjoner.

Artikkel	 44	 nr.	 1	 og	 artikkel	 45	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	
for	 at	 opplysninger	 gis	 videre	 til	 organer	 som	 forvalter	
innskuddsgarantiordninger,	 når	 disse	 opplysningene	 er	
nødvendige	 for	 at	 vedkommende	 organer	 skal	 kunne	 utføre	
sine	oppgaver.

I	begge	tilfeller	skal	opplysningene	som	mottas,	være	underlagt	
taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1.

Artikkel 48

1.	 Uten	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 44-46	 kan	
medlemsstatene	 gi	 tillatelse	 til	 utveksling	 av	 opplysninger	
mellom	vedkommende	myndigheter	og	

a)	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	 organer	
som	 medvirker	 ved	 avvikling	 og	 konkursbehandling	 av	
kredittinstitusjoner	og	ved	andre	lignende	framgangsmåter,	
og	

b)	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	 personer	
som	 skal	 foreta	 lovfestet	 revisjon	 av	 regnskapene	 til	
forsikringsforetak,	 kredittinstitusjoner,	 verdipapirforetak	
og	andre	finansinstitusjoner.

I	 slike	 tilfeller	 skal	medlemsstatene	 kreve	 at	minst	 følgende	
vilkår	er	oppfylt:

a)	 opplysningene	 skal	 brukes	 til	 å	 utføre	 tilsynsoppgavene	
nevnt	i	første	ledd,	

b)	 opplysninger	 som	mottas	 i	 denne	 forbindelse,	 skal	 være	
underlagt	taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1,	
og	

c)	 dersom	opplysningene	stammer	fra	en	annen	medlemsstat,	
kan	 de	 ikke	 gis	 videre	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	
vedkommende	 myndigheter	 som	 har	 gitt	 opplysningene,	
og	eventuelt	bare	for	de	formål	disse	myndigheter	har	gitt	
samtykke	til.

Medlemsstatene	 skal	 underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	
medlemsstatene	 om	 hvilke	 myndigheter	 som	 kan	 motta	
opplysninger	i	henhold	til	dette	nummer.

2.	 Uten	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 44-46	
kan	 medlemsstatene	 for	 å	 styrke	 det	 finansielle	 systems	
stabilitet,	 herunder	 dets	 integritet,	 gi	 tillatelse	 til	 utveksling	
av	 opplysninger	 mellom	 vedkommende	 myndigheter	 og	
myndigheter	 eller	 organer	 som	 i	 henhold	 til	 lovgivningen	
har	 ansvar	 for	 å	 avdekke	 og	 etterforske	 overtredelser	 av	
bestemmelser	i	selskapsretten.

I	 slike	 tilfeller	 skal	medlemsstatene	 kreve	 at	minst	 følgende	
vilkår	er	oppfylt:	

a)	 opplysningene	 skal	 brukes	 til	 å	 utføre	 oppgaven	 nevnt	 i	
første	ledd,	

b)	 opplysninger	som	mottas	i	denne	forbindelse,	er	underlagt	
taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1,	og	

c)	 dersom	opplysningene	stammer	fra	en	annen	medlemsstat,	
kan	 de	 ikke	 gis	 videre	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	
vedkommende	 myndigheter	 som	 har	 gitt	 opplysningene,	
og	eventuelt	bare	for	de	formål	disse	myndigheter	har	gitt	
samtykke	til.

Dersom	en	medlemsstats	myndigheter	eller	organer	som	nevnt	
i	 første	 ledd,	 i	 sitt	 avdekkings-	 eller	 etterforskningsarbeid	
innhenter	 bistand	 fra	 personer	 som	 på	 grunn	 av	 særskilt	
kompetanse	 gis	 fullmakt	 for	 dette	 formål	 og	 ikke	 er	 ansatt	 i	
offentlig	sektor,	kan	muligheten	til	utveksling	av	opplysninger	
omhandlet	i	første	ledd	utvides	til	å	omfatte	disse	personene	på	
de	vilkår	som	er	fastsatt	i	annet	ledd.

Ved	 anvendelsen	 av	 tredje	 ledd	 skal	 de	 myndigheter	 eller	
organer	 som	er	nevnt	 i	 første	 ledd,	underrette	vedkommende	
myndigheter	som	har	gitt	opplysningene,	om	navnene	på	og	de	
nøyaktige	ansvarsområdene	til	de	personer	som	opplysningene	
skal	gis	videre	til.

Medlemsstatene	 skal	 underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	
medlemsstatene	om	navnene	på	de	myndigheter	eller	organer	
som	kan	motta	opplysninger	i	henhold	til	denne	artikkel.

Kommisjonen	 skal	 utarbeide	 en	 rapport	 om	 anvendelsen	 av	
bestemmelsene	i	denne	artikkel.
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Artikkel 49

Dette	 avsnitt	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	 for	 at	 vedkommende	
myndighet	 oversender	 opplysninger	 til	 følgende	 organer	 og	
myndigheter	til	bruk	i	deres	arbeid:	

a)	 sentralbanker	og	andre	organer	med	en	lignende	funksjon	i	
egenskap	av	monetære	myndigheter,	og	

b)	 eventuelt	til	andre	offentlige	myndigheter	med	ansvar	for	å	
føre	tilsyn	med	betalingssystemer.

Dette	avsnitt	skal	ikke	være	til	hinder	for	at	slike	myndigheter	
eller	 organer	 gir	 videre	 til	 vedkommende	 myndigheter	 de	
opplysninger	de	trenger	med	hensyn	til	artikkel	45.

Opplysninger	 som	 mottas	 i	 denne	 forbindelse,	 skal	 være	
underlagt	taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1.

Artikkel 50

Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 44	 nr.	 1	 og	 artikkel	 45	 kan	
medlemsstatene	 i	 henhold	 til	 lovbestemmelser	 tillate	
at	 visse	 opplysninger	 gis	 videre	 til	 andre	 avdelinger	 i	
deres	 sentraladministrasjoner	 med	 ansvar	 for	 lovgivning	
om	 tilsyn	 med	 kredittinstitusjoner,	 finansinstitusjoner,	
investeringstjenester	og	forsikringsselskaper,	og	til	kontrollører	
som	handler	på	vegne	av	disse	avdelingene.

Slike	 opplysninger	 kan	 imidlertid	 gis	 videre	 bare	 når	 det	 er	
nødvendig	av	hensyn	til	tilsynet.

Artikkel 51

Medlemsstatene	skal	fastsette	at	opplysninger	som	er	mottatt	i	
henhold	til	artikkel	44	nr.	2	og	artikkel	47,	samt	opplysninger	
som	er	framskaffet	ved	kontroll	på	stedet	omhandlet	i	artikkel	
43	nr.	1	og	2,	aldri	kan	gis	videre	 i	de	 tilfeller	 som	er	nevnt	
i	 artikkel	 50,	 uten	 uttrykkelig	 samtykke	 fra	 vedkommende	
myndigheter	 som	 har	 gitt	 opplysningene,	 eller	 fra	
vedkommende	myndigheter	 i	den	medlemsstat	der	kontrollen	
på	stedet	ble	foretatt.

Artikkel 52

Bestemmelsene	 i	 dette	 avsnitt	 skal	 ikke	 være	 til	 hinder	 for	
at	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	 gir	 videre	
opplysningene	 nevnt	 i	 artikkel	 44-46	 til	 en	 klareringssentral	
eller	et	lignende	organ	som	er	anerkjent	i	henhold	til	nasjonal	
lovgivning	for	å	yte	klarerings-	og	oppgjørstjenester	på	et	av	
medlemsstatenes	markeder,	dersom	de	anser	at	det	er	nødvendig	
å	gi	slike	opplysninger	videre	for	å	sikre	at	disse	organene	virker	
på	en	tilfredsstillende	måte	med	hensyn	til	markedsdeltakeres	
mislighold	 eller	 potensielle	 mislighold.	 Opplysninger	 som	
mottas	i	denne	sammenheng,	skal	være	underlagt	vilkårene	for	
taushetsplikt	som	omhandlet	i	artikkel	44	nr.	1.

Medlemsstatene	 skal	 imidlertid	 påse	 at	 opplysninger	 som	 er	
mottatt	i	henhold	til	artikkel	44	nr.	2,	ikke	gis	videre	i	de	tilfeller	
som	det	vises	til	i	denne	artikkel,	uten	uttrykkelig	samtykke	fra	
de	vedkommende	myndigheter	som	gav	opplysningene.

Av s n i t t 	 3

P l i k t e r 	 f o r 	 p e r s o n e r 	m e d 	 a n s v a r 	 f o r	
l o v f e s t e t 	 r e v i s j o n 	 a v 	 å r s r e g n s k a p e r 	 o g	

k o n s o l i d e r t e 	 r e g n s k a p e r

Artikkel 53

1.	 Medlemsstatene	skal	minst	fastsette	at	enhver	person	som	
er	godkjent	i	henhold	til	direktiv	84/253/EØF(1),	og	som	i	en	
kredittinstitusjon	utfører	en	oppgave	som	beskrevet	 i	artikkel	
51	 i	 direktiv	 78/660/EØF,	 i	 artikkel	 37	 i	 direktiv	 83/349/
EØF	eller	 i	artikkel	31	i	direktiv	85/611/EØF(2),	eller	enhver	
annen	lovbestemt	oppgave,	skal	ha	plikt	til	straks	å	underrette	
vedkommende	 myndigheter	 om	 ethvert	 forhold	 eller	 vedtak	
som	gjelder	den	berørte	kredittinstitusjon,	som	vedkommende	
person	har	fått	kjennskap	til	i	forbindelse	med	utførelsen	av	sin	
oppgave,	og	som	kan	

a)	 innebære	 en	 vesentlig	 overtredelse	 av	 de	 lover	 eller	
forskrifter	som	fastsetter	vilkår	for	godkjenning,	eller	som	
særskilt	omhandler	kredittinstitusjoners	virksomhet,	

b)	 skade	kredittinstitusjonens	fortsatte	drift,	eller	

c)	 føre	 til	 at	 regnskapene	 ikke	 godkjennes,	 eller	 at	 det	 tas	
forbehold	med	hensyn	til	godkjenningen	av	dem.

Medlemsstatene	 skal	minst	 fastsette	 at	vedkommende	person	
på	 samme	 måte	 har	 plikt	 til	 å	 rapportere	 alle	 forhold	 eller	
vedtak	 som	han	 eller	 hun	har	 fått	 kjennskap	 til	 i	 forbindelse	
med	 utførelsen	 av	 en	 oppgave	 som	 nevnt	 i	 første	 ledd,	 i	 et	
foretak	 som	 i	 kraft	 av	 kontroll	 har	 nære	 forbindelser	 til	 den	
kredittinstitusjon	 der	 vedkommende	 person	 utfører	 denne	
oppgaven.

2.	 Dersom	personer	 som	er	godkjent	 i	henhold	 til	direktiv	
84/253/EØF,	i	god	tro	gir	videre	til	vedkommende	myndigheter	
opplysninger	om	 forhold	eller	vedtak	 som	nevnt	 i	nr.	1,	 skal	
dette	 ikke	 anses	 som	 et	 brudd	 på	 taushetsplikt	 i	 henhold	 til	
kontrakt	eller	i	henhold	til	lover	eller	forskrifter,	og	skal	ikke	
medføre	noen	form	for	ansvar	for	disse	personer.

Av s n i t t 	 4

S a n k s j o n smu l i g h e t e r 	 o g 	 k l a g e a d g a n g

Artikkel 54

Uten	 at	 det	 berører	 framgangsmåtene	 for	 tilbakekalling	 av	
tillatelse	og	strafferettslige	bestemmelser	skal	medlemsstatene	
fastsette	 at	 deres	 respektive	 vedkommende	 myndigheter,	
overfor	 kredittinstitusjoner,	 eller	 overfor	 dem	 som	 faktisk	

(1)	 Åttende	rådsdirektiv	84/253/EØF	av	10.	april	1984	med	hjemmel	i	trakta-
tens	 artikkel	 54	paragraf	 3	 bokstav	g)	 om	godkjennelse	 av	personer	med	
ansvar	for	lovfestet	revisjon	av	regnskaper	(EFT	L	126	av	12.5.1984,	s.	20).

(2)	 Rådsdirektiv	85/611/EØF	av	20.	desember	1985	om	samordning	av	lover	og	
forskrifter	om	visse	foretak	for	kollektiv	investering	i	verdipapirer	(inves-
teringsforetak)	(EFT	L	375	av	31.12.1985,	s.	3).	Direktivet	sist	endret	ved	
direktiv	2005/1/EF.
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kontrollerer	virksomheten	til	kredittinstitusjoner,	som	overtrer	
lover	 eller	 forskrifter	 for	 tilsyn	 med	 eller	 utøvelse	 av	 deres	
virksomhet,	kan	vedta	eller	ilegge	sanksjoner	eller	treffe	tiltak	
med	det	formål	å	bringe	slike	lovbrudd	eller	årsakene	til	dem	
til	opphør.

Artikkel 55

Medlemsstatene	 skal	 påse	 at	 vedtak	 som	 gjelder	 en	
kredittinstitusjon,	 og	 som	 er	 gjort	 i	 henhold	 til	 lover	 og	
forskrifter	vedtatt	i	samsvar	med	dette	direktiv,	kan	innklages	
for	 en	 domstol.	Det	 samme	 skal	 gjelde	 når	 det	 ikke	 er	 gjort	
noe	vedtak	innen	seks	måneder	etter	at	det	er	innsendt	søknad	
om	 tillatelse	 som	 inneholder	 alle	 opplysninger	 som	 kreves	 i	
henhold	til	gjeldende	bestemmelser.

KAPITTEL 2

Tekniske ordninger for tilsyn

Av s n i t t 	 1

An s v a r l i g 	 k a p i t a l

Artikkel 56

Når	 en	 medlemsstat	 ved	 gjennomføring	 av	 Fellesskapets	
regelverk	 for	 tilsyn	med	 en	 kredittinstitusjon	 i	 virksomhet,	 i	
lover	eller	forskrifter	benytter	uttrykket	eller	viser	til	begrepet	
«ansvarlig	kapital»,	skal	medlemsstaten	påse	at	dette	uttrykket	
eller	begrepet	er	i	samsvar	med	definisjonen	i	artikkel	57-61	og	
i	artikkel	63-66.

Artikkel 57

Med	 forbehold	 for	 de	 grenser	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 66,	
skal	 kredittinstitusjoners	 ikke-konsoliderte	 ansvarlige	 kapital	
omfatte	følgende	poster:	

a)	 kapital	i	henhold	til	artikkel	22	i	direktiv	86/635/EØF	i	den	
utstrekning	den	er	innbetalt,	samt	overkursfond,	men	med	
unntak	av	kumulative	preferanseaksjer,	

b)	 fond	 i	 henhold	 til	 artikkel	 23	 i	 direktiv	 86/635/EØF	 og	
framførte	 resultater	 som	 en	 følge	 av	 anvendelsen	 av	
sluttresultatet,	

c)	 midler	avsatt	for	generell	bankrisiko	i	henhold	til	artikkel	
38	i	direktiv	86/635/EØF,	

d)	 oppskrivingsfond	i	henhold	til	artikkel	33	i	direktiv	78/660/
EØF,	

e)	 verdijusteringer	 i	 henhold	 til	 artikkel	 37	 nr.	 2	 i	 direktiv	
86/635/EØF,	

f)	 andre	poster	i	henhold	til	artikkel	63,	

g)	 forpliktelser	 for	 medlemmer	 av	 kredittinstitusjoner	
organisert	 som	 samvirker	 og	 solidarforpliktelser	 for	
låntakerne	 i	 visse	 institusjoner	 organisert	 som	 fond,	 som	
nevnt	i	artikkel	64	nr.	1,	og	

h)	 kumulative	preferanseaksjer	med	fast	løpetid	og	ansvarlig	
lånekapital	som	nevnt	i	artikkel	64	nr.	3.

Følgende	poster	skal	trekkes	fra	i	samsvar	med	artikkel	66:	

i)	 egne	 aksjer	 til	 bokført	 verdi	 som	 innehas	 av	 en	
kredittinstitusjon,	

j)	 immaterielle	 eiendeler	 i	 henhold	 til	 artikkel	 4	 nr.	 9	
(Eiendeler)	i	direktiv	86/635/EØF,	

k)	 vesentlig	tap	i	inneværende	regnskapsår,	

l)	 eierandeler	 i	 andre	 kreditt-	 og	 finansinstitusjoner	 som	
beløper	 seg	 til	 mer	 enn	 10	 %	 av	 disse	 institusjonenes	
kapital,

m)	 etterstilte	fordringer	og	instrumenter	nevnt	i	artikkel	63	og	
artikkel	64	nr.	3	som	en	kredittinstitusjon	innehar	i	kreditt-	
og	finansinstitusjoner	 der	 den	 har	 eierandeler	 som	utgjør	
mer	enn	10	%	av	kapitalen	i	hvert	enkelt	tilfelle,	

n)	 eierandeler	 i	 andre	 kreditt-	 og	 finansinstitusjoner	 med	
inntil	 10	 %	 av	 deres	 kapital,	 etterstilte	 fordringer	 og	
instrumenter	 nevnt	 i	 artikkel	 63	 og	 artikkel	 64	 nr.	 3	
som	 en	 kredittinstitusjon	 innehar	 i	 andre	 kreditt-	 og	
finansinstitusjoner	 enn	 institusjonene	 nevnt	 i	 bokstav	 l)	
og	m),	for	beløpet	av	slike	samlede	eierandeler,	etterstilte	
fordringer	 og	 instrumenter	 som	 overstiger	 10	 %	 av	
vedkommende	 kredittinstitusjons	 ansvarlige	 kapital,	
beregnet	før	fradrag	av	postene	i	bokstav	l)-p),	

o)	 kapitalinteresser	 i	 henhold	 til	 artikkel	 4	 nr.	 10	 som	 en	
kredittinstitusjon	innehar	i	

i)		 forsikringsforetak	 i	 henhold	 til	 artikkel	 6	 i	 direktiv	
73/239/EØF(1),	artikkel	4	i	direktiv	2002/83/EF(2)	eller	
artikkel	1	bokstav	b)	i	direktiv	98/78/EF(3),	

(1)	 Første	rådsdirektiv	73/239/EØF	av	24.	juli	1973	om	samordning	av	lover	og	
forskrifter	om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	innen	direkte	forsik-
ring	med	unntak	av	livsforsikring	(EFT	L	228	av	16.8.1973,	s.	3).	Direktivet	
sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

(2)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2002/83/EF	 av	 5.	 november	 2002	 om	
livsforsikring	 (EFT	L	345	av	19.12.2002,	 s.	1).	Direktivet	 sist	endret	ved	
direktiv	2005/1/EF.

(3)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/78/EF	av	27.	oktober	1998	om	utvidet	
tilsyn	med	forsikringsforetak	som	er	del	av	en	forsikringsgruppe	(EFT	L	330	
av	5.12.1998,	s.	1).	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.
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ii)	 gjenforsikringsforetak	i	henhold	til	artikkel	1	bokstav	
c)	i	direktiv	98/78/EF,	eller	

iii)	 forsikringsholdingselskaper	i	henhold	til	artikkel	1	i)	i	
direktiv	98/78/EF,	

p)	 hver	 av	 følgende	 poster	 som	 kredittinstitusjonen	 innehar	
med	hensyn	til	de	foretak	som	er	definert	under	bokstav	o),	
og	som	den	har	en	kapitalinteresse	i:	

i)	instrumenter	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 16	 nr.	 3	 i	 direktiv	
73/239/EØF,	og	

ii)	 instrumenter	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 27	 nr.	 3	 i	 direktiv	
2002/83/EF,	

q)	 for	 kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 avsnitt	 3	 underavsnitt	 2,	
negative	 beløp	 som	 er	 resultat	 av	 beregningen	 i	 vedlegg	
VII	del	1	nr.	36,	og	forventede	tapsbeløp	beregnet	i	samsvar	
med	vedlegg	VII	del	1	nr.	32	og	33,	og	

r)	 engasjementsbeløpet	for	verdipapiriseringsposisjoner	som	
får	en	risikovekt	på	1	250	%	i	henhold	til	vedlegg	IX	del	4,	
beregnet	slik	det	er	angitt	der.

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 b)	 kan	 medlemsstatene	 tillate	 at	
delårsoverskudd	 inngår	 før	 et	 formelt	 vedtak	 er	 gjort	 bare	
dersom	 slike	 overskudd	 er	 kontrollert	 av	 personer	 som	 har	
ansvar	 for	 revisjon	 av	 regnskapet,	 og	 dersom	 vedkommende	
myndigheter	finner	det	godtgjort	at	beløpet	er	vurdert	i	samsvar	
med	prinsippene	i	direktiv	86/635/EØF	og	er	fratrukket	enhver	
forutsigbar	utgift	eller	dividende.

I	 tilfellet	 der	 en	 kredittinstitusjon	 er	 den	 initiativtakende	
institusjon	 for	 en	 verdipapirisering,	 skal	 nettogevinster	
som	 oppstår	 av	 kapitalisering	 av	 framtidige	 inntekter	 fra	 de	
verdipapiriserte	eiendelene,	og	som	gir	en	kredittforbedring	for	
posisjoner	i	verdipapiriseringen,	utelukkes	fra	den	posten	som	
angis	i	bokstav	b).

Artikkel 58

Når	aksjer	i	en	annen	kredittinstitusjon,	en	annen	finansinstitusjon,	
et	annet	forsikrings-	eller	gjenforsikringsforetak	eller	et	annet	
forsikringsholdingselskap	 innehas	 midlertidig	 som	 ledd	 i	 en	
finansiell	 bistandsoperasjon	 med	 sikte	 på	 å	 sanere	 og	 redde	
vedkommende	 foretak,	 kan	 vedkommende	 myndighet	 tillate	
unntak	fra	bestemmelsene	om	fradrag	omhandlet	i	artikkel	57	
bokstav	l)-p).

Artikkel 59

Som	et	alternativ	til	fradraget	av	postene	i	artikkel	57	bokstav	
o)	og	p),	kan	medlemsstatene	 tillate	at	kredittinstitusjoner	på	
tilsvarende	måte	anvender	metode	1,	2	eller	3	 i	vedlegg	 I	 til	
direktiv	 2002/87/EF.	Metode	 1	 (regnskapskonsolidering)	 kan	
anvendes	bare	dersom	vedkommende	myndighet	er	overbevist	
om	graden	av	samordnet	ledelse	og	internkontroll	med	hensyn	

til	 de	 foretakene	 som	 skal	 omfattes	 av	 konsolideringen.	Den	
valgte	metoden	skal	anvendes	konsekvent	over	tid.

Artikkel 60

Medlemsstatene	 kan	 fastsette	 at	 kredittinstitusjoner	 som	 er	
underlagt	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	i	samsvar	med	kapittel	
4	avsnitt	1,	eller	utvidet	tilsyn	i	samsvar	med	direktiv	2002/87/
EF,	ved	beregning	av	ansvarlig	kapital	på	individuelt	grunnlag	
kan	unnlate	å	trekke	fra	postene	i	artikkel	57	bokstav	l)-p)	som	
de	innehar	i	kredittinstitusjoner,	finansinstitusjoner,	forsikrings-	
eller	 gjenforsikringsforetak	 eller	 forsikringsholdingselskaper,	
og	som	omfattes	av	konsolidert	eller	utvidet	tilsyn.

Denne	bestemmelsen	får	anvendelse	på	alle	tilsynsregler	som	
er	harmonisert	ved	fellesskapsrettsakter.

Artikkel 61

Begrepet	 «ansvarlig	 kapital»	 slik	 det	 er	 definert	 i	 artikkel	
57	 bokstav	 a)-h),	 omfatter	 et	 høyeste	 antall	 poster	 og	 beløp.	
Anvendelsen	 av	 disse	 postene	 og	 fastsettelsen	 av	 lavere	 tak	
samt	fradrag	av	andre	poster	enn	dem	som	er	nevnt	i	artikkel	
57	bokstav	i)-r),	skal	overlates	til	medlemsstatenes	eget	skjønn.

Postene	angitt	i	artikkel	57	bokstav	a)-e)	skal	kunne	anvendes	
umiddelbart	 og	 uten	 begrensning	 av	 en	 kredittinstitusjon	
for	 å	 dekke	 risiko	 eller	 tap	 så	 snart	 de	 oppstår.	 Beløpet	
skal	 være	 fratrukket	 alle	 forutsigbare	 skattebeløp	 på	
beregningstidspunktet,	 eller	 være	 tilbørlig	 justert	 i	 den	
utstrekning	 slike	 skattebeløp	 reduserer	 det	 beløp	 som	 kan	
anvendes	til	å	dekke	risiko	eller	tap.

Artikkel 62

Medlemsstatene	 kan	 rapportere	 til	 Kommisjonen	 om	
framgangen	i	tilnærmingen	for	å	nå	fram	til	en	felles	definisjon	
av	 ansvarlig	 kapital.	 På	 grunnlag	 av	 disse	 rapportene	 skal	
Kommisjonen,	 dersom	 den	 finner	 det	 hensiktsmessig,	 innen	
1.	 januar	2009	oversende	et	 forslag	 til	Europaparlamentet	og	
Rådet	om	endring	av	dette	avsnitt.

Artikkel 63

1.	 Begrepet	 «ansvarlig	 kapital»	 slik	 det	 benyttes	 av	 en	
medlemsstat,	 kan	 omfatte	 andre	 poster,	 forutsatt	 at	 disse,	
uansett	juridisk	eller	regnskapsmessig	betegnelse,	har	følgende	
kjennetegn:	

a)	 de	 kan	 fritt	 anvendes	 av	 kredittinstitusjonen	 til	 å	 dekke	
normal	bankrisiko	når	tap	eller	nedskrivning	ennå	ikke	er	
identifisert,	

b)	 de	framgår	av	internregnskapene,	og	

c)	 beløpenes	 størrelse	 er	 fastsatt	 av	 kredittinstitusjonens	
ledelse,	 kontrollert	 av	 uavhengige	 revisorer,	 meddelt	
vedkommende	myndigheter	og	underlagt	deres	tilsyn.
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2.	 Verdipapirer	uten	fast	løpetid	og	andre	instrumenter	som	
oppfyller	 følgende	 vilkår,	 kan	 også	 godkjennes	 som	 andre	
poster:	

a)	 de	kan	 ikke	betales	 tilbake	på	 ihendehavers	 initiativ	eller	
uten	forhåndsgodkjenning	av	vedkommende	myndighet,	

b)	 gjeldsavtalen	 skal	 gi	 kredittinstitusjonen	 mulighet	 til	 å	
utsette	betaling	av	gjeldsrenter,	

c)	 långiverens	 fordringer	 på	 kredittinstitusjonen	 skal	 i	 sin	
helhet	etterstilles	all	annen	ikke-etterstilt	gjeld,	

d)	 dokumentene	 som	 gjelder	 utstedelsen	 av	 verdipapirene,	
skal	 inneholde	 bestemmelser	 om	 at	 gjeld	 og	 ubetalte	
renter	 skal	 kunne	 anvendes	 til	 å	 dekke	 tap,	 samtidig	
som	 kredittinstitusjonen	 gis	 mulighet	 til	 å	 fortsette	 sin	
virksomhet,	og	

e)	 det	skal	bare	tas	hensyn	til	fullt	innbetalte	beløp.

I	tillegg	til	disse	verdipapirene	og	andre	instrumenter	kan	det	
medregnes	andre	kumulative	preferanseaksjer	enn	dem	som	er	
nevnt	i	artikkel	57	bokstav	h).

3.	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 i	henhold	 til	avsnitt	3	underavsnitt	2,	kan	
positive	 beløp	 som	 er	 resultat	 av	 beregningen	 i	 vedlegg	VII	
del	1	nr.	36,	opptil	0,6	%	av	risikovektede	engasjementsbeløp	
beregnet	 i	 henhold	 til	 underavsnitt	 2,	 godkjennes	 som	 andre	
poster.	For	disse	kredittinstitusjonene	skal	verdijusteringer	og	
avsetninger	 inkludert	 i	 beregningen	 nevnt	 i	 vedlegg	VII	 del	
1	nr.	36	og	verdijusteringer	og	avsetninger	for	engasjementer	
nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 e)	 ikke	 inngå	 i	 ansvarlig	 kapital,	
bortsett	 fra	 i	henhold	 til	dette	nummer.	For	dette	 formål	skal	
risikovektede	 engasjementsbeløp	 ikke	 omfatte	 de	 beløp	 som	
er	 beregnet	 for	 verdipapiriseringsposisjoner,	 og	 som	 har	 en	
risikovekt	på	1	250	%.

Artikkel 64

1.	 Forpliktelsene	 for	 medlemmene	 av	 kredittinstitusjoner	
organisert	 som	 samvirker	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	
g),	 skal	 omfatte	 disse	 foretakenes	 ikke-innkalte	 kapital	 samt	
en	 rettslig	 forpliktelse	 for	 samvirkets	medlemmer	 til	 å	 foreta	
tilleggsinnbetalinger	 som	 ikke	 vil	 bli	 tilbakebetalt	 dersom	
kredittinstitusjonen	 skulle	pådra	 seg	 tap,	da	det	 i	 tilfelle	 skal	
være	mulig	å	kreve	inn	disse	betalingene	omgående.

Solidaransvar	 for	 låntakere	 i	 kredittinstitusjoner	 organisert	
som	fond	skal	behandles	på	samme	måte	som	de	 foregående	
postene.

Alle	slike	poster	kan	inngå	i	ansvarlig	kapital	i	den	utstrekning	
de	 i	 henhold	 til	 nasjonal	 lovgivning	 regnes	 med	 i	 ansvarlig	
kapital	i	institusjoner	av	denne	kategori.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 ikke	 la	 de	 garantier	 som	 de	 selv	
eller	 deres	 lokale	myndigheter	 gir	 slike	 institusjoner,	 inngå	 i	
offentlige	kredittinstitusjoners	ansvarlige	kapital.

3.	 Medlemsstatene	 eller	 vedkommende	 myndigheter	 kan	
la	 kumulative	 preferanseaksjer	med	 fast	 løpetid	 som	 nevnt	 i	
artikkel	 57	 bokstav	 h)	 samt	 ansvarlig	 lånekapital	 som	 nevnt	
i	 samme	 bestemmelse,	 inngå	 i	 ansvarlig	 kapital	 dersom	 det	
foreligger	 bindende	 avtaler	 om	 at	 disse	 lånene	 i	 tilfelle	 av	
kredittinstitusjonens	 konkurs	 eller	 avvikling,	 skal	 etterstilles	
alle	 andre	 kreditorers	 fordringer,	 og	 ikke	 skal	 betales	 før	 all	
annen	gjeld	som	er	utestående	på	dette	tidspunktet,	er	betalt.

Ansvarlig	lånekapital	skal	i	tillegg	oppfylle	følgende	kriterier:	

a)	 det	skal	bare	tas	hensyn	til	fullt	innbetalte	midler,	

b)	 de	aktuelle	lånene	skal	ha	en	opprinnelig	løpetid	på	minst	
fem	år;	etter	dette	tidsrommet	kan	de	innfris,	

c)	 det	 beløp	 som	 kan	 regnes	 med	 i	 ansvarlig	 kapital,	 skal	
reduseres	gradvis	i	minst	de	siste	fem	årene	før	forfallsdato,	
og	

d)	 låneavtalen	skal	 ikke	omfatte	noen	klausul	om	at	gjelden	
under	 nærmere	 angitte	 omstendigheter,	 bortsett	 fra	
avvikling	 av	 kredittinstitusjonen,	 skal	 betales	 tilbake	 før	
avtalt	forfallsdato.

Med	hensyn	til	annet	ledd	bokstav	b)	skal	de	aktuelle	lånene,	
dersom	 gjeldens	 løpetid	 ikke	 er	 fastsatt,	 tilbakebetales	
først	 etter	 fem	 års	 oppsigelsestid,	 med	 mindre	 lånene	 ikke	
lenger	 anses	 som	 ansvarlig	 kapital,	 eller	 det	 kreves	 særlig	
forhåndsgodkjenning	 av	 vedkommende	 myndigheter	 for	
tilbakebetaling	 før	 tiden.	Vedkommende	myndigheter	 kan	 gi	
tillatelse	 til	 tilbakebetaling	 før	 tiden	 av	 slike	 lån,	 forutsatt	 at	
anmodningen	 er	 gjort	 på	 utstederens	 initiativ	 og	 den	 berørte	
kredittinstitusjons	solvens	ikke	påvirkes.

4.	 Kredittinstitusjoner	skal	i	ansvarlig	kapital	ikke	inkludere	
verken	 fond	 for	 virkelig	 verdi	 knyttet	 til	 gevinster	 eller	 tap	
på	 kontantstrømsikringer	 av	 finansielle	 instrumenter	 målt	
til	 amortisert	 kost,	 eller	 andre	 gevinster	 eller	 tap	 på	 egne	
forpliktelser	verdsatt	til	virkelig	verdi	som	skyldes	endringer	i	
kredittinstitusjonens	egen	kredittverdighet.

Artikkel 65

1.	 Når	beregningen	skal	foretas	på	konsolidert	grunnlag,	skal	
de	konsoliderte	beløpene	knyttet	til	postene	nevnt	i	artikkel	57	
inngå	i	samsvar	med	reglene	i	kapittel	4	avsnitt	1.	Videre	kan	
følgende	poster,	dersom	de	er	kreditposter	(«negative»	poster),	
anses	 som	 konsoliderte	 fond	 ved	 beregningen	 av	 ansvarlig	
kapital:	

a)	 alle	minoritetsinteresser	i	henhold	til	artikkel	21	i	direktiv	
83/349/EØF	 dersom	 metoden	 med	 full	 konsolidering	
anvendes,	

b)	 differanser	ved	 første	konsolidering	 i	 henhold	 til	 artikkel	
19,	30	og	31	i	direktiv	83/349/EØF,	
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c)	 kursdifferanser	 som	 inngår	 i	 konsoliderte	 fond	 i	 samsvar	
med	artikkel	39	nr.	6	i	direktiv	86/635/EØF,	og	

d)	 alle	 differanser	 som	 skyldes	 at	 visse	 kapitalinteresser	 er	
inkludert,	i	samsvar	med	metoden	beskrevet	i	artikkel	33	i	
direktiv	83/349/EØF.

2.	 Når	 postene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 a)-d)	 er	 debetposter	
(«positive	 poster»),	 skal	 de	 trekkes	 fra	 ved	 beregningen	 av	
konsolidert	ansvarlig	kapital.

Artikkel 66

1.	 For	postene	nevnt	i	artikkel	57	bokstav	d)-h)	skal	følgende	
grenser	gjelde:	

a)	 summen	av	postene	 i	bokstav	d)-h)	kan	 ikke	overstige	et	
høyeste	beløp	 tilsvarende	100	%	av	postene	 i	 bokstav	 a)	
pluss	bokstav	b)	og	c)	minus	bokstav	i)-k),	og	

b)	 summen	av	postene	 i	bokstav	g)-h)	kan	 ikke	overstige	et	
høyeste	 beløp	 tilsvarende	 50	%	 av	 postene	 i	 bokstav	 a)	
pluss	bokstav	b)	og	c)	minus	bokstav	i)-k).	

2.	 Når	det	gjelder	summen	av	postene	i	artikkel	57	bokstav	
l)-r),	 skal	halvdelen	 fratrekkes	 summen	av	postene	 i	 bokstav	
a)-c)	minus	bokstav	i)-k),	og	halvdelen	fra	summen	av	postene	i	
artikkel	57	bokstav	d)-h),	etter	anvendelsen	av	grensene	fastsatt	
i	nr.	1	i	denne	artikkel.	I	den	utstrekning	halvdelen	av	summen	av	
postene	i	bokstav	l)-r)	overstiger	summen	av	postene	i	artikkel	
57	 bokstav	 d)-h),	 skal	 det	 overskytende	 trekkes	 fra	 summen	
av	 postene	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 a)-c)	 minus	 bokstav	 i)-k).	
Poster	i	artikkel	57	bokstav	r)	skal	ikke	trekkes	fra	dersom	de	
er	tatt	med	i	beregningen	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	
henhold	til	artikkel	75,	slik	det	er	angitt	i	vedlegg	IX	del	4.

3.	 Med	hensyn	til	avsnitt	5	og	6	skal	bestemmelsene	i	dette	
avsnitt	leses	uten	at	det	tas	hensyn	til	postene	nevnt	i	artikkel	
57	bokstav	q)	og	r)	og	artikkel	63	nr.	3.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 midlertidig	 og	
unntaksvis	 gi	 kredittinstitusjoner	 tillatelse	 til	 å	 overskride	
grensene	fastsatt	i	nr.	1.

Artikkel 67

Det	 skal	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 godtgjøres	 at	
vilkårene	fastsatt	i	dette	avsnitt	overholdes.

Av s n i t t 	 2

Av s e t n i n g 	 f o r 	 r i s i k o

Und e r a v s n i t t 	 1

Anv e n d e l s e s n i v å

Artikkel 68

1.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 overholde	 pliktene	 fastsatt	 i	
artikkel	22	og	75	og	i	avsnitt	5	på	individuelt	grunnlag.

2.	 Kredittinstitusjoner	som	verken	er	et	datterforetak	i	den	
medlemsstat	 der	 de	 har	 tillatelse	 og	 er	 underlagt	 tilsyn,	 eller	
et	morforetak,	samt	alle	kredittinstitusjoner	som	ikke	omfattes	
av	 konsolideringen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 73,	 skal	 overholde	
pliktene	fastsatt	i	artikkel	120	og	123	på	individuelt	grunnlag.

3.	 Kredittinstitusjoner	som	verken	er	et	morforetak	eller	et	
datterforetak,	samt	alle	kredittinstitusjoner	som	ikke	omfattes	
av	 konsolideringen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 73,	 skal	 overholde	
pliktene	fastsatt	i	kapittel	5	på	individuelt	grunnlag.

Artikkel 69

1.	 Medlemsstatene	 kan	 velge	 ikke	 å	 anvende	 artikkel	
68	 nr.	 1	 på	 et	 datterforetak	 av	 en	 kredittinstitusjon	 i	 tilfeller	
der	 både	 datterforetaket	 og	 kredittinstitusjonen	 har	 tillatelse	
og	 er	 underlagt	 tilsyn	 av	 vedkommende	 medlemsstat,	 og	
datterforetaket	 omfattes	 av	 tilsynet	 på	 konsolidert	 grunnlag	
med	kredittinstitusjonen	som	er	morforetaket,	og	alle	følgende	
vilkår	er	oppfylt	for	å	sikre	at	ansvarlig	kapital	blir	tilstrekkelig	
fordelt	mellom	morforetaket	og	datterforetakene:

a)	 det	foreligger	ingen	nåværende	eller	forutsigbar	vesentlig	
praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	 rask	 overføring	 av	
ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	forpliktelser	fra	
morforetaket,	

b)	 morforetaket	 oppfyller	 enten	 vedkommende	 myndighets	
krav	til	forsvarlig	ledelse	av	datterforetaket	og	har	erklært,	
med	vedkommende	myndighets	samtykke,	at	det	garanterer	
for	 de	 forpliktelser	 som	 datterforetaket	 har	 inngått,	 eller	
risikoen	i	datterforetaket	er	av	ubetydelig	interesse,	

c)	 morforetakets	framgangsmåter	for	risikovurdering,	-måling	
og	-kontroll	omfatter	datterforetaket,	og	

d)	 morforetaket	 innehar	 mer	 enn	 50	 %	 av	 stemmerettene	
knyttet	til	aksjer	i	kapitalen	til	datterforetaket	og/eller	har	
rett	 til	 å	 utpeke	 eller	 fjerne	 et	 flertall	 av	 medlemmene	 i	
ledelsen	til	datterforetaket	som	beskrevet	i	artikkel	11.
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2.	 Medlemsstatene	 kan	 utøve	 alternativet	 fastsatt	 i	 nr.	 1	
når	 morforetaket	 er	 et	 finansielt	 holdingselskap	 opprettet	 i	
samme	medlemsstat	som	kredittinstitusjonen,	forutsatt	at	det	er	
underlagt	samme	tilsyn	som	utøves	overfor	kredittinstitusjoner,	
og	særlig	i	henhold	til	de	standarder	som	er	fastsatt	i	artikkel	71	
nr.	1.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 velge	 ikke	 å	 anvende	 artikkel	 68	
nr.	 1	 på	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 en	 medlemsstat	 i	 tilfeller	
der	 kredittinstitusjonen	 har	 tillatelse	 og	 er	 underlagt	 tilsyn	
av	 vedkommende	 medlemsstat,	 og	 morkredittinstitusjonen	
omfattes	av	tilsynet	på	konsolidert	grunnlag,	og	alle	følgende	
vilkår	er	oppfylt	for	å	sikre	at	ansvarlig	kapital	blir	tilstrekkelig	
fordelt	på	morforetaket	og	datterforetakene:	

a)	 det	 er	 ingen	 nåværende	 eller	 forutsigbar	 vesentlig	
praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	 rask	 overføring	 av	
ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	forpliktelser	til	
morkredittinstitusjonen	i	en	medlemsstat,	og	

b)	 de	 framgangsmåter	 for	 risikovurdering,	 -måling	 og	
-kontroll	som	er	relevante	for	konsolidert	 tilsyn,	omfatter	
morkredittinstitusjonen	i	en	medlemsstat.	

Vedkommende	 myndighet	 som	 anvender	 dette	 nummer,	
skal	 underrette	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 andre	
medlemsstatene.

4.	 Uten	 at	 det	 berører	 de	 alminnelige	 bestemmelsene	 i	
artikkel	144	skal	vedkommende	myndighet	i	de	medlemsstater	
som	utøver	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	3,	på	den	måten	som	
er	angitt	i	artikkel	144,	offentliggjøre	

a)	 hvilke	 kriterier	 vedkommende	 myndigheter	 anvender	
for	å	avgjøre	at	det	 ikke	 foreligger	noen	nåværende	eller	
forutsigbar	 vesentlig	 praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	
rask	overføring	av	ansvarlig	kapital	eller	tilbakebetaling	av	
forpliktelser,	

b)	 antallet	morkredittinstitusjoner	som	nyter	godt	av	utøvelsen	
av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	3,	og	antallet	av	disse	som	
har	datterforetak	i	en	tredjestat,	og	

c)	 samlet	for	medlemsstaten,	

i)	den	 samlede	 ansvarlige	 kapital	 på	 konsolidert	 grunnlag	
for	morkredittinstitusjonen	i	en	medlemsstat	som	nyter	
godt	av	utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	3,	
som	innehas	av	datterforetak	i	en	tredjestat,	

ii)	 den	prosentandel	av	den	samlede	ansvarlige	kapital	på	
konsolidert	 grunnlag	 for	 morkredittinstitusjoner	 i	 en	
medlemsstat	som	nyter	godt	av	utøvelsen	av	det	skjønn	
som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 3,	 som	 tilsvarer	 den	 ansvarlige	
kapital	som	innehas	av	datterforetak	i	en	tredjestat,	og	

iii)	 den	 prosentandel	 av	 det	 samlede	 minstebeløpet	 for	
ansvarlig	kapital	 som	kreves	 i	henhold	 til	 artikkel	75	
på	konsolidert	grunnlag	for	morkredittinstitusjoner	i	en	
medlemsstat	som	nyter	godt	av	utøvelsen	av	det	skjønn	

som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 3,	 som	 tilsvarer	 den	 ansvarlige	
kapital	som	innehas	av	datterforetak	i	en	tredjestat.

Artikkel 70

1.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 2-4	 i	 denne	 artikkel	 kan	
vedkommende	 myndigheter	 i	 enkelttilfeller	 tillate	 at	
morkredittinstitusjoner	 inkluderer	 i	 beregningen	 av	 sine	 krav	
i	henhold	 til	artikkel	68	nr.	1,	de	datterforetak	som	oppfyller	
vilkårene	i	artikkel	69	nr.	1	bokstav	c)	og	d),	og	hvis	vesentlige	
engasjementer	 eller	 vesentlige	 forpliktelser	 er	 overfor	
vedkommende	morkredittinstitusjon.

2.	 Behandlingen	 i	 nr.	 1	 skal	 tillates	 bare	 dersom	
morkredittinstitusjonen	fullt	ut	godtgjør	overfor	vedkommende	
myndigheter	 under	 hvilke	 omstendigheter	 og	 ordninger,	
herunder	 juridiske	 ordninger,	 det	 ikke	 foreligger	 noen	
forutsigbar	 eller	 vesentlig	 praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	
rask	overføring	av	ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	
forpliktelser	ved	forfall	fra	datterforetaket	til	morforetaket.

3.	 I	tilfeller	der	vedkommende	myndighet	utøver	det	skjønn	
som	er	fastsatt	i	nr.	1,	skal	den	regelmessig	og	ikke	sjeldnere	
enn	 én	 gang	 per	 år	 underrette	 vedkommende	 myndigheter	 i	
de	andre	medlemsstatene	om	at	den	har	anvendt	nr.	1,	og	om	
de	omstendigheter	og	ordninger	som	er	nevnt	i	nr.	2.	Dersom	
datterforetaket	 ligger	 i	 en	 tredjestat,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	også	gi	de	samme	opplysningene	til	vedkommende	
myndigheter	i	denne	tredjestat.

4.	 Uten	 at	 det	 berører	 de	 alminnelige	 bestemmelsene	 i	
artikkel	 144	 skal	 vedkommende	 myndighet	 som	 utøver	 det	
skjønn	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 på	 den	måten	 som	 er	 angitt	 i	
artikkel	144,	offentliggjøre	

a)	 hvilke	 kriterier	 vedkommende	 myndighet	 anvender	 for	
å	 avgjøre	 at	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 nåværende	 eller	
forutsigbar	 vesentlig	 praktisk	 eller	 juridisk	 hindring	 for	
rask	overføring	av	ansvarlig	kapital	eller	tilbakebetaling	av	
forpliktelser,	

b)	 antallet	 morkredittinstitusjoner	 som	 nyter	 godt	 av	
utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	samt	antallet	
morkredittinstitusjoner	 som	 omfatter	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat,	og	

c)	 samlet	for	medlemsstaten,	

i)	den	samlede	ansvarlige	kapital	for	morkredittinstitusjoner	
som	 nyter	 godt	 av	 utøvelsen	 av	 det	 skjønn	 som	 er	
fastsatt	 i	 nr.	 1,	 som	 innehas	 av	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat,	

ii)	 den	prosentandel	av	den	samlede	ansvarlige	kapital	for	
morkredittinstitusjoner	 som	 nyter	 godt	 av	 utøvelsen	
av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	som	tilsvarer	den	
ansvarlige	 kapital	 som	 innehas	 av	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat,	og	

iii)	 den	 prosentandel	 av	 det	 samlede	 minstebeløpet	 for	
ansvarlig	kapital	 som	kreves	 i	henhold	 til	 artikkel	75	
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for	morkredittinstitusjoner	som	nyter	godt	av	utøvelsen	
av	det	skjønn	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	som	tilsvarer	den	
ansvarlige	 kapital	 som	 innehas	 av	 datterforetak	 i	 en	
tredjestat.

Artikkel 71

1.	 Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 68-70	 skal	
morkredittinstitusjoner	i	en	medlemsstat,	i	den	utstrekning	og	
på	den	måten	som	er	fastsatt	i	artikkel	133,	overholde	de	plikter	
som	er	fastsatt	i	artikkel	75,	120,	123	og	i	avsnitt	5,	på	grunnlag	
av	sin	konsoliderte	finansielle	stilling.

2.	 Uten	at	det	berører	artikkel	68-70	skal	kredittinstitusjoner	
som	 kontrolleres	 av	 et	 finansielt	 morholdingselskap	 i	 en	
medlemsstat,	i	den	utstrekning	og	på	den	måten	som	er	fastsatt	
i	 artikkel	 133,	 overholde	 de	 plikter	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	
75,	 120,	 123	 og	 i	 avsnitt	 5,	 på	 grunnlag	 av	 det	 finansielle	
holdingselskapets	konsoliderte	finansielle	stilling.

Dersom	flere	kredittinstitusjoner	blir	kontrollert	av	et	finansielt	
morholdingselskap	 i	 en	medlemsstat,	 kommer	 første	 ledd	 til	
anvendelse	 bare	 på	 den	 kredittinstitusjon	 som	er	 omfattet	 av	
tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	i	samsvar	med	artikkel	125	og	
126.

Artikkel 72

1.	 Morkredittinstitusjoner	 i	 EU	 skal	 overholde	 pliktene	
fastsatt	i	kapittel	5	på	grunnlag	av	sin	konsoliderte	finansielle	
stilling.

Betydelige	 datterforetak	 av	morkredittinstitusjoner	 i	 EU	 skal	
gi	de	opplysningene	som	er	angitt	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	5,	på	
individuelt	eller	delkonsolidert	grunnlag.

2.	 Kredittinstitusjoner	 kontrollert	 av	 et	 finansielt	
morholdingselskap	 i	 EU	 skal	 overholde	 pliktene	 fastsatt	
i	 kapittel	 5	 på	 grunnlag	 av	 vedkommende	 finansielle	
holdingselskaps	konsoliderte	finansielle	stilling.

Betydelige	 datterforetak	 av	finansielle	morholdingselskaper	 i	
EU	skal	gi	de	opplysningene	som	er	angitt	i	vedlegg	XII	del	1	
nr.	5,	på	individuelt	eller	delkonsolidert	grunnlag.

3.	 Vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	føre	tilsyn	
på	konsolidert	grunnlag	i	henhold	til	artikkel	125	og	126	kan	
fastsette	at	de	ikke	skal	anvende	nr.	1	og	2	fullt	ut	eller	delvis	
på	 de	 kredittinstitusjoner	 som	 omfattes	 av	 sammenlignbare	
opplysninger	 gitt	 på	 konsolidert	 grunnlag	 av	 et	 morforetak	
etablert	i	en	tredjestat.

Artikkel 73

1.	 Medlemsstatene	 eller	 vedkommende	 myndigheter	 med	
ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 i	 henhold	
til	 artikkel	 125	og	126	kan	 i	 følgende	 tilfeller	 fastsette	 at	 en	
kredittinstitusjon,	en	finansinstitusjon	eller	et	foretak	som	yter	
tilleggstjenester,	og	som	er	datterforetak,	eller	som	det	innehas	
en	kapitalinteresse	i,	ikke	skal	tas	med	i	konsolideringen	

a)	 dersom	 vedkommende	 foretak	 ligger	 i	 en	 tredjestat	 der	
det	 er	 juridiske	 hindringer	 for	 overføring	 av	 nødvendige	
opplysninger,	

b)	 dersom	 vedkommende	 foretak	 etter	 vedkommende	
myndigheters	 oppfatning	 bare	 er	 av	 ubetydelig	 interesse	
med	 hensyn	 til	 å	 overvåke	 kredittinstitusjoner,	 og	 i	 alle	
tilfeller	 der	 den	 samlede	 balansen	 for	 vedkommende	
foretak	er	mindre	enn	det	minste	av	følgende	to	beløp:

i)	10	millioner	euro,	eller	

ii)	 1	%	av	den	samlede	balansen	til	morforetaket	eller	det	
foretaket	som	innehar	kapitalinteressen,	

c)	 dersom	vedkommende	myndigheter	som	har	ansvar	 for	å	
føre	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	finner	at	konsolideringen	
av	 vedkommende	 foretaks	 finansielle	 stilling	 ville	 være	
uhensiktsmessig	 eller	 villedende	med	hensyn	 til	 formålet	
for	tilsyn	med	kredittinstitusjoner.

Dersom	flere	foretak,	i	tilfellene	nevnt	i	første	ledd	bokstav	b),	
oppfyller	kriteriene	i	nevnte	bokstav,	skal	de	likevel	omfattes	
av	 konsolideringen	 i	 den	 utstrekning	 de	 samlet	 er	 av	 ikke	
ubetydelig	interesse	med	hensyn	til	de	nevnte	formålene.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
datterkredittinstitusjoner	 anvender	 kravene	 i	 artikkel	 75,	
120	og	123	og	 i	avsnitt	5	på	delkonsolidert	grunnlag	dersom	
disse	kredittinstitusjonene,	eller	morforetaket	dersom	dette	er	
et	 finansielt	 holdingselskap,	 har	 en	 kredittinstitusjon	 eller	 en	
finansinstitusjon	eller	et	kapitalforvaltningsselskap	som	definert	
i	artikkel	2	nr.	5	i	direktiv	2002/87/EF	som	datterforetak	i	en	
tredjestat,	eller	innehar	en	kapitalinteresse	i	et	slikt	foretak.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	 morforetak	
og	datterforetak	som	omfattes	av	dette	direktiv,	skal	oppfylle	
pliktene	 i	 artikkel	 22	 på	 konsolidert	 eller	 delkonsolidert	
grunnlag,	for	å	sikre	at	deres	styringsformer,	framgangsmåter	
og	ordninger	er	ensartede	og	godt	integrert,	og	at	alle	data	og	
opplysninger	som	er	relevante	for	tilsynet	med	foretaket,	kan	
legges	fram.
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U n d e r a v s n i t t 	 2

Be r e g n i n g 	 a v 	 k r a v

Artikkel 74

1.	 Dersom	 ikke	 annet	 er	 fastsatt,	 skal	 verdsetting	 av	
eiendeler	 og	 poster	 utenfor	 balansen	 utføres	 i	 samsvar	 med	
regnskapsrammen	 som	 kredittinstitusjonen	 er	 underlagt	 i	
henhold	til	forordning	(EF)	nr.	1606/2002	og	direktiv	86/635/
EØF.

2.	 Uten	hensyn	til	kravene	i	artikkel	68-72	skal	beregningene	
for	 å	 kontrollere	 at	 kredittinstitusjoner	 overholder	 pliktene	 i	
artikkel	75,	utføres	minst	to	ganger	per	år.

Kredittinstitusjonene	 skal	 oversende	 resultatene	 og	 alle	
nødvendige	opplysninger	til	vedkommende	myndigheter.

U n d e r a v s n i t t 	 3

Min s t e n i v å 	 f o r 	 a n s v a r l i g 	 k a p i t a l

Artikkel 75

Uten	at	det	berører	artikkel	136	skal	medlemsstatene	kreve	at	
kredittinstitusjoner	har	ansvarlig	kapital	som	til	enhver	 tid	er	
større	enn	eller	lik	summen	av	følgende	kapitalkrav:	

a)	 for	 kredittrisiko	 og	 utvanningsrisiko	 i	 forbindelse	
med	 hele	 sin	 forretningsvirksomhet	 med	 unntak	 av	
handelsporteføljevirksomhet	 og	 illikvide	 eiendeler	
dersom	 disse	 trekkes	 fra	 ansvarlig	 kapital	 i	 henhold	 til	
artikkel	13	nr.	2	bokstav	d)	i	direktiv	2006/49/EF,	8	%	av	
summen	 av	 kredittinstitusjonens	 samlede	 risikovektede	
engasjementsbeløp	beregnet	i	samsvar	med	avsnitt	3,	

b)	 for	handelsporteføljevirksomhet,	posisjonsrisiko,	oppgjørs-	
og	motpartsrisiko	og,	i	den	grad	det	er	tillatt	å	overskride	
grensene	 i	 artikkel	 111-117,	 for	 store	 engasjementer	 som	
overstiger	disse	grensene,	de	kapitalkrav	som	er	fastsatt	 i	
samsvar	med	artikkel	18	og	kapittel	V	avsnitt	4	i	direktiv	
2006/49/EF,	

c)	 for	valutarisiko	og	for	råvarerisiko	i	forbindelse	med	hele	
sin	forretningsvirksomhet,	de	kapitalkrav	som	er	fastsatt	i	
samsvar	med	artikkel	18	i	direktiv	2006/49/EF,	og	

d)	 for	 operasjonell	 risiko	 i	 forbindelse	 med	 hele	 sin	
forretningsvirksomhet,	 de	 kapitalkrav	 som	 er	 fastsatt	 i	
samsvar	med	avsnitt	4.

Av s n i t t 	 3

Min s t e k r a v 	 t i l 	 a n s v a r l i g 	 k a p i t a l 	 f o r	
k r e d i t t r i s i k o

Artikkel 76

Kredittinstitusjoner	 skal	 anvende	 enten	 standardmetoden	
i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 eller,	 dersom	 dette	 tillates	 av	
vedkommende	 myndigheter	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 84,	 den	

interne	kredittvurderingsmetoden	 i	 henhold	 til	 artikkel	 84-89	
for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	
artikkel	75	bokstav	a).

Artikkel 77

Med	«engasjement»	menes	 i	dette	avsnitt	 en	eiendel	eller	 en	
post	utenfor	balansen.

U n d e r a v s n i t t 	 1

S t a n d a r dme t o d e n

Artikkel 78

1.	 Med	forbehold	for	nr.	2	skal	engasjementsverdien	til	en	
eiendel	 være	 dens	 verdi	 i	 balansen,	 og	 engasjementsverdien	
for	 en	 post	 utenfor	 balansen	på	 listen	 i	 vedlegg	 II	 skal	 være	
følgende	prosentandel	av	dens	verdi:	100	%	dersom	den	er	en	
høyrisikopost,	50	%	dersom	den	er	en	mellomrisikopost,	20	%	
dersom	den	 er	 en	mellom-/lavrisikopost	 og	 0	%	dersom	den	
er	en	lavrisikopost.	De	poster	utenfor	balansen	som	er	nevnt	i	
dette	nummers	første	punktum,	skal	plasseres	i	risikokategorier	
som	angitt	i	vedlegg	II.	For	kredittinstitusjoner	som	anvender	
den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	
vedlegg	VIII	del	3,	der	et	engasjement	har	form	av	verdipapirer	
eller	 råvarer	 som	selges,	 stilles	 som	sikkerhet	eller	 lånes	ut	 i	
forbindelse	med	en	gjenkjøpsavtale	eller	i	forbindelse	med	en	
lånetransaksjon	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 samt	
utlånstransaksjoner	 med	 margin,	 skal	 engasjementsverdien	
økes	med	den	volatilitetsjusteringen	som	er	hensiktsmessig	for	
slike	verdipapirer	eller	råvarer,	slik	det	er	fastsatt	i	vedlegg	VIII	
del	3	nr.	34-59.

2.	 Engasjementsverdien	 til	 et	 derivat	 på	 listen	 i	 vedlegg	
IV	 skal	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 III,	 der	 det	 tas	
hensyn	 til	 virkningene	 av	 novasjonskontrakter	 og	 andre	
motregningsavtaler	for	disse	metodene	i	samsvar	med	vedlegg	
III.	Engasjementsverdien	av	gjenkjøpsavtaler,	lånetransaksjoner	
som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	transaksjoner	med	lang	
oppgjørstid	og	utlånstransaksjoner	med	margin	kan	 fastsettes	
enten	i	samsvar	med	vedlegg	III	eller	vedlegg	VIII.

3.	 Dersom	 et	 engasjement	 er	 underlagt	 finansiert	
kredittbeskyttelse,	kan	engasjementsverdien	som	anvendes	for	
vedkommende	post,	endres	i	samsvar	med	underavsnitt	3.

4.	 Uten	hensyn	til	nr.	2	skal	engasjementsverdien	av	risikoen	
ved	 utestående	 engasjementer	 med	 en	 sentral	 motpart,	 som	
fastsatt	 av	 vedkommende	 myndigheter,	 fastsettes	 i	 samsvar	
med	vedlegg	III	del	2	nr.	6,	forutsatt	at	den	sentrale	motpartens	
motpartskredittrisikoengasjementer	med	 alle	 deltakere	 i	 dens	
ordninger	daglig	er	sikret	fullt	ut.

Artikkel 79

1.	 Hvert	 engasjement	 skal	 plasseres	 i	 en	 av	 følgende	
engasjementskategorier:	

a)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	sentralmyndigheter	
eller	sentralbanker,	
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b)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 regionale	 eller	
lokale	myndigheter,	

c)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 administrative	
organer	og	ikke-kommersielle	foretak,	

d)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 multilaterale	
utviklingsbanker,	

e)	 fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	 på	 internasjonale	
organisasjoner,	

f)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	institusjoner,	

g)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	foretak,	

h)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	detaljkunder,	

i)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	sikret	i	fast	eiendom,	

j)	 forfalte	poster,	

k)	 poster	som	er	definert	som	høyrisikoposter,	

l)	 fordringer	i	form	av	obligasjoner	med	fortrinnsrett,	

m)	 verdipapiriseringsposisjoner,	

n)	 kortsiktige	fordringer	på	institusjoner	og	foretak,	

o)	 fordringer	i	form	av	foretak	for	kollektiv	investering,	eller	

p)	 andre	poster.

2.	 For	 å	 kunne	 falle	 inn	 under	 kategorien	 for	
detaljkundeengasjementer	som	nevnt	i	nr.	1	bokstav	h),	skal	et	
engasjement	oppfylle	følgende	vilkår:	

a)	 engasjementet	 skal	 enten	 være	 med	 en	 eller	 flere	
enkeltpersoner,	eller	med	et	lite	eller	mellomstort	foretak,	

b)	 engasjementet	 skal	 være	 ett	 av	 et	 betydelig	 antall	
engasjementer	med	tilsvarende	kjennetegn,	slik	at	risikoen	
forbundet	med	slike	utlån	blir	vesentlig	redusert,	og	

c)	 det	samlede	beløpet	som	skyldes	kredittinstitusjonen	eller	
dens	morforetak	og	dettes	datterforetak,	herunder	eventuelt	
forfalte	 engasjementer,	 av	 debitorkunden	 eller	 en	 gruppe	
av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser,	men	med	unntak	av	
fordringer	 eller	 betingede	 fordringer	med	 sikkerhet	 i	 fast	
boligeiendom,	 skal,	 så	 vidt	 kredittinstitusjonen	 kjenner	
til,	ikke	overstige	1	million	euro.	Kredittinstitusjonen	skal	
treffe	rimelige	tiltak	for	å	få	kjennskap	til	dette.

Verdipapirer	 kan	 ikke	 falle	 inn	 under	 kategorien	 for	
detaljkundeengasjementer.

3.	 Nåverdien	av	detaljkunders	minsteleie	kan	falle	inn	under	
kategorien	for	detaljkundeengasjementer.

Artikkel 80

1.	 For	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 skal	
risikovekter	 anvendes	 på	 alle	 engasjementer,	med	mindre	 de	
fratrekkes	 ansvarlig	 kapital,	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	
i	 vedlegg	 VI	 del	 1.	 Anvendelsen	 av	 risikovekter	 skal	
baseres	 på	 den	 engasjementskategorien	 engasjementet	 blir	
plassert	 i	 og,	 i	 det	 omfang	 som	 er	 omhandlet	 i	 vedlegg	 VI	
del	 1,	 dens	 kredittkvalitet.	 Kredittkvalitet	 kan	 fastsettes	
med	 henvisning	 til	 kredittvurderinger	 foretatt	 av	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	
artikkel	81-83	eller	kredittvurderingene	til	eksportkredittbyråer	
som	beskrevet	i	vedlegg	VI	del	1.

2.	 Ved	anvendelsen	av	en	risikovekt	som	nevnt	i	nr.	1,	skal	
engasjementsverdien	 multipliseres	 med	 den	 risikovekt	 som	
angis	eller	fastsettes	i	samsvar	med	dette	underavsnitt.

3.	 Når	 det	 gjelder	 beregning	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 for	 engasjementer	med	 institusjoner,	 skal	
medlemsstatene	 avgjøre	 om	 de	 vil	 anvende	 metoden	 basert	
på	 kredittkvaliteten	 til	 sentralmyndigheten	 i	 den	 jurisdiksjon	
der	 institusjonen	 er	 registrert,	 eller	 metoden	 basert	 på	
kredittkvaliteten	 til	 motpartsinstitusjonen	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	VI.

4.	 I	tilfeller	der	et	engasjement	er	underlagt	kredittbeskyttelse,	
kan	 risikovekten	 som	anvendes	 for	 vedkommende	post,	 uten	
hensyn	til	nr.	1,	endres	i	samsvar	med	underavsnitt	3.

5.	 Risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	 verdipapiriserte	
engasjementer	skal	beregnes	i	samsvar	med	underavsnitt	4.

6.	 Engasjementer	 som	det	 ikke	 er	 fastsatt	 andre	 regler	 for	
beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	i	henhold	til	
dette	underavsnitt,	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%.

7.	 Med	unntak	av	engasjementer	som	fører	til	forpliktelser	
i	 form	 av	 postene	 nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 a)-h),	 kan	
vedkommende	myndigheter	gjøre	unntak	fra	kravene	i	nr.	1	i	
denne	artikkel	for	en	kredittinstitusjons	engasjementer	med	en	
motpart	som	er	kredittinstitusjonens	morforetak,	datterforetak,	
et	 datterforetak	 av	 kredittinstitusjonens	 morforetak	 eller	 et	
foretak	med	en	tilknytning	som	omhandlet	i	artikkel	12	nr.	1	i	
direktiv	83/349/EØF,	forutsatt	at	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 motparten	er	en	institusjon	eller	et	finansielt	holdingselskap,	
en	 finansinstitusjon,	 et	 kapitalforvaltningsforetak	 eller	
et	 foretak	 som	 yter	 tilleggstjenester	 underlagt	 egnede	
tilsynskrav,	
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b)	 motparten	er	fullt	ut	omfattet	av	samme	konsolidering	som	
kredittinstitusjonen,	

c)	 motparten	 er	 underlagt	 samme	 framgangsmåter	
for	 risikovurdering,	 -måling	 og	 -kontroll	 som	
kredittinstitusjonen,	

d)	 motparten	 er	 etablert	 i	 samme	 medlemsstat	 som	
kredittinstitusjonen,	og	

e)	 det	er	ingen	nåværende	eller	forutsigbar	vesentlig	praktisk	
eller	 juridisk	 hindring	 for	 rask	 overføring	 av	 ansvarlig	
kapital	eller	 tilbakebetaling	av	forpliktelser	fra	motparten	
til	kredittinstitusjonen.	

I	slike	tilfeller	skal	det	gis	en	risikovekt	på	0	%.

8.	 Med	unntak	av	engasjementer	som	fører	til	forpliktelser	
i	 form	 av	 postene	 nevnt	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 a)-h),	 kan	
vedkommende	myndigheter	 gjøre	 unntak	 fra	 kravene	 i	 nr.	 1	
i	 denne	 artikkel	 for	 engasjementer	 med	 motparter	 som	 er	
medlemmer	av	samme	institusjonelle	beskyttelsesordning	som	
den	långivende	kredittinstitusjon,	forutsatt	at	følgende	vilkår	er	
oppfylt:	

a)	 kravene	i	nr.	7	bokstav	a),	d)	og	e)	kommer	til	anvendelse,	

b)	 kredittinstitusjonen	 og	 motparten	 har	 inngått	 en	
kontraktsmessig	 eller	 lovbestemt	 ansvarsordning	 som	
beskytter	disse	institusjonene	og	særlig	sikrer	deres	likviditet	
og	solvens	for	å	unngå	konkurs,	dersom	det	blir	nødvendig	
(heretter	kalt	«institusjonell	beskyttelsesordning»),	

c)	 ordningene	 sikrer	 at	 den	 institusjonelle	
beskyttelsesordningen	 vil	 kunne	 gi	 den	 støtte	 som	 er	
nødvendig	 i	 henhold	 til	 institusjonens	 forpliktelser	 ved	
hjelp	av	midler	som	er	lett	tilgjengelige	for	institusjonen,	

d)	 den	 institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 disponerer	
egnede	 og	 enhetlig	 utformede	 systemer	 for	 overvåking	
og	klassifisering	av	risiko	(som	gir	en	fullstendig	oversikt	
over	 risikosituasjonen	 til	 de	 enkelte	 medlemmer	 og	 den	
institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 som	 helhet)	 med	
tilsvarende	muligheter	 til	 innflytelse,	 og	 disse	 systemene	
skal	på	egnet	måte	overvåke	misligholdte	engasjementer	i	
samsvar	med	vedlegg	VII	del	4	nr.	44,	

e)	 den	 institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 utfører	 sin	
egen	 risikogjennomgåelse	 som	 meddeles	 de	 enkelte	
medlemmene,	

f)	 den	 institusjonelle	 beskyttelsesordningen	 utarbeider	 og	
offentliggjør	 hvert	 år	 enten	 en	 konsolidert	 rapport	 som	
omfatter	balansen,	 resultatregnskapet,	 situasjonsrapporten	
og	 risikorapporten	 som	 gjelder	 for	 den	 institusjonelle	
beskyttelsesordningen	 som	 helhet,	 eller	 en	 rapport	 som	
omfatter	 den	 samlede	 balansen,	 samlet	 resultatregnskap,	
situasjonsrapporten	 og	 risikorapporten	 for	 den	
institusjonelle	beskyttelsesordningen	som	helhet,	

g)	 medlemmer	av	den	institusjonelle	beskyttelsesordningen	er	
forpliktet	 til	 å	 gi	 et	 forhåndsvarsel	 på	minst	 24	måneder	
dersom	de	ønsker	å	avslutte	ordningene,	

h)	 flere	 gangers	 anvendelse	 av	 poster	 som	 kan	 inngå	 i	
beregningen	av	ansvarlig	kapital	(gjentatt	bruk	av	ansvarlig	
kapital),	 samt	 enhver	 uhensiktsmessig	 oppbygging	
av	 ansvarlig	 kapital	 mellom	 medlemmene	 av	 den	
institusjonelle	beskyttelsesordningen,	må	utelukkes,	

i)	 den	institusjonelle	beskyttelsesordningen	skal	være	basert	
på	 et	 bredt	medlemskap	 av	 kredittinstitusjoner	med	 en	 i	
hovedsak	ensartet	forretningsprofil,	og	

j)	 vedkommende	myndigheter	skal	regelmessig	godkjenne	og	
overvåke	at	systemene	nevnt	i	bokstav	d)	er	tilstrekkelige.

I	slike	tilfeller	skal	det	gis	en	risikovekt	på	0	%.

Artikkel 81

1.	 En	 ekstern	 kredittvurdering	 kan	 benyttes	 til	 å	 fastsette	
risikovekten	 til	 et	 engasjement	 i	 henhold	 til	 artikkel	 80	
bare	 dersom	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	
yter	 den,	 er	 blitt	 anerkjent	 som	 valgbar	 for	 disse	 formål	 av	
vedkommende	 myndigheter	 (i	 dette	 underavsnitt	 «valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon»).

2.	 Vedkommende	myndigheter	 skal	 anerkjenne	 en	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	som	valgbar	i	henhold	til	artikkel	
80	 bare	 dersom	 de	 finner	 det	 godtgjort	 at	 institusjonens	
vurderingsmetoder	 er	 i	 samsvar	med	 kravene	 til	 objektivitet,	
uavhengighet,	 løpende	 revisjon	 og	 innsyn,	 og	 at	 de	
kredittvurderingene	 som	 legges	 fram,	 oppfyller	 kravene	 til	
troverdighet	 og	 innsyn.	 For	 disse	 formål	 skal	 vedkommende	
myndigheter	ta	i	betraktning	de	tekniske	kriteriene	i	vedlegg	VI	
del	2.

3.	 Dersom	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	
anerkjent	 som	 valgbar	 av	 vedkommende	 myndigheter	
i	 en	 medlemsstat,	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 i	
andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 vedkommende	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	som	valgbar	uten	å	foreta	en	egen	
vurdering.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 offentliggjøre	 en	
forklaring	 på	 framgangsmåten	 for	 å	 anerkjenne	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	som	valgbare	samt	en	liste	over	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner.

Artikkel 82

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 fastsette,	 idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 de	 tekniske	 kriteriene	 i	 vedlegg	 VI	
del	 2,	 hvilke	 av	 risikoklassene	 i	 del	 1	 i	 nevnte	 vedlegg	
de	 relevante	 kredittvurderingene	 til	 en	 valgbar	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	skal	tilknyttes.	Disse	avgjørelsene	
skal	være	objektive	og	konsekvente.

2.	 Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	har	tatt	
en	avgjørelse	i	henhold	til	nr.	1,	kan	vedkommende	myndigheter	
i	 andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 denne	 avgjørelsen	 uten	 å	
gjennomføre	en	egen	avgjørelsesprosess.
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Artikkel 83

1.	 Bruken	 av	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	
for	 beregning	 av	 en	 kredittinstitusjons	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 skal	 være	 konsekvent	 og	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	 VI	 del	 3.	 Kredittvurderinger	 skal	 ikke	 benyttes	
selektivt.

2.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 benytte	 kredittvurderinger	 som	
det	er	anmodet	om.	Med	tillatelse	fra	relevant	vedkommende	
myndighet	 kan	 de	 imidlertid	 benytte	 kredittvurderinger	 som	
det	ikke	er	anmodet	om.

U n d e r a v s n i t t 	 2

I n t e r n 	 k r e d i t t v u r d e r i n g sm e t o d e

Artikkel 84

1.	 I	 samsvar	 med	 dette	 underavsnitt	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner	 beregner	 sine	
risikovektede	 engasjementsbeløp	 ved	 hjelp	 av	 den	 interne	
kredittvurderingsmetoden.	Det	kreves	en	uttrykkelig	 tillatelse	
for	hver	enkelt	kredittinstitusjon.

2.	 Slike	 tillatelser	 skal	 gis	 bare	 dersom	 vedkommende	
myndigheter	finner	det	godtgjort	at	kredittinstitusjonens	systemer	
for	 håndtering	 og	 vurdering	 av	 kredittrisikoengasjementer	 er	
solide	og	gjennomført	med	integritet,	og	særlig	at	de	oppfyller	
følgende	standarder	i	samsvar	med	vedlegg	VII	del	4:

a)	 kredittinstitusjonens	 kredittvurderingssystemer	 gir	 en	
meningsfull	 vurdering	 av	 debitors	 og	 transaksjonens	
kjennetegn,	 en	 meningsfull	 differensiering	 av	 risiko	 og	
nøyaktige	og	konsekvente	kvantitative	estimater	av	risiko,	

b)	 interne	 kredittvurderinger	 og	 estimater	 av	 mislighold	
og	 tap	 som	 benyttes	 ved	 beregning	 av	 kapitalkrav,	 samt	
tilknyttede	 systemer	 og	 framgangsmåter,	 spiller	 en	
vesentlig	rolle	i	risikohåndteringen	og	beslutningstakingen	
samt	ved	godkjenning	av	kreditter,	fordeling	av	ansvarlig	
kapital	og	foretaksstyringen	i	kredittinstitusjonen,	

c)	 kredittinstitusjonen	 har	 en	 kontrollenhet	 for	 kredittrisiko	
med	 ansvar	 for	 institusjonens	 kredittvurderingssystemer,	
som	er	tilstrekkelig	uavhengig	og	ikke	gjenstand	for	unødig	
påvirkning,	

d)	 kredittinstitusjonen	 samler	 inn	 og	 lagrer	 alle	 relevante	
opplysninger	som	en	effektiv	støtte	for	sine	framgangsmåter	
for	måling	og	håndtering	av	kredittrisiko,	og	

e)	 kredittinstitusjonen	 dokumenterer	 sine	
kredittvurderingssystemer	 samt	 grunnlaget	 for	 deres	
utforming	samt	validerer	sine	kredittvurderingssystemer.

Dersom	en	morkredittinstitusjon	i	EU	og	dennes	datterforetak,	
eller	et	finansielt	morholdingselskap	i	EU	og	dets	datterforetak,	
i	 fellesskap	 benytter	 IRB-metoden,	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 tillate	at	minstekravene	i	vedlegg	VII	del	4	skal	
oppfylles	av	morforetaket	og	dets	datterforetak	under	ett.

3.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 søker	 om	 å	 få	 benytte	
IRB-metoden,	 skal	 godtgjøre	 at	 den	 for	 vedkommende	

engasjementskategorier	har	benyttet	kredittvurderingssystemer	
som	i	hovedsak	er	i	samsvar	med	minstekravene	i	vedlegg	VII	
del	4	 for	måling	og	håndtering	av	 intern	 risiko	 i	minst	 tre	år	
forut	for	anmodningen	om	å	benytte	IRB-metoden.

4.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 søker	 om	 å	 få	 benytte	 egne	
estimater	for	tap	ved	mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer,	
skal	 godtgjøre	 at	 institusjonen	har	 beregnet	 og	benyttet	 egne	
estimater	for	tap	ved	mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer	
på	en	måte	som	i	hovedsak	er	i	samsvar	med	minstekravene	for	
bruk	av	egne	estimater	for	parametrene	i	vedlegg	VII	del	4,	i	
minst	tre	år	forut	for	anmodningen	om	å	benytte	egne	estimater	
for	tap	ved	mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer.

5.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 lenger	 oppfyller	
kravene	 i	 dette	 underavsnitt,	 skal	 den	 enten	 legge	 fram	 for	
vedkommende	myndighet	en	plan	for	hvordan	den	raskt	skal	
kunne	 oppfylle	 kravene	 eller	 godtgjøre	 at	 virkningen	 av	 at	
kravene	ikke	er	overholdt,	er	uvesentlige.

6.	 Når	IRB-metoden	benyttes	av	en	morkredittinstitusjon	i	EU	
og	dens	datterforetak,	eller	av	et	finansielt	morholdingselskap	
i	 EU	 og	 dets	 datterforetak,	 skal	 vedkommende	myndigheter	
for	de	ulike	 juridiske	enhetene	 samarbeide	nært	 i	henhold	 til	
artikkel	129-132.

Artikkel 85

1.	 Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 89	 skal	 kredittinstitusjoner	
og	eventuelle	morforetak	og	deres	datterforetak	anvende	IRB-
metoden	for	alle	engasjementer.

Med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	
kan	 metoden	 innføres	 trinnvis	 for	 engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	innenfor	samme	forretningsenhet,	for	ulike	
forretningsenheter	 i	 samme	 konsern	 eller	 for	 bruk	 av	 egne	
estimater	 for	 tap	 ved	 mislighold	 eller	 konverteringsfaktorer	
for	beregning	av	risikovekter	 for	engasjementer	med	foretak,	
institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker.

Når	 det	 gjelder	 den	 kategorien	 for	 detaljkundeengasjementer	
som	er	nevnt	 i	artikkel	86,	kan	metoden	innføres	 trinnvis	for	
hver	 kategori	 av	 engasjementer	 som	 de	 ulike	 korrelasjoner	 i	
vedlegg	VII	del	1	nr.	10-13	svarer	til.

2.	 Gjennomføring	 som	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 skal	 skje	
innen	 en	 rimelig	 frist	 som	 skal	 avtales	 med	 vedkommende	
myndigheter.	 Gjennomføringen	 skal	 skje	 på	 strenge	 vilkår	
fastsatt	 av	 vedkommende	 myndigheter.	 Disse	 vilkårene	 skal	
utformes	 slik	 at	 de	 sikrer	 at	fleksibiliteten	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	
ikke	 benyttes	 selektivt	 med	 det	 formål	 å	 oppnå	 reduserte	
kapitalkrav	med	 hensyn	 til	 de	 engasjementskategoriene	 eller	
forretningsenhetene	 som	 ennå	 ikke	 er	 omfattet	 av	 	 IRB-
metoden,	eller	ved	anvendelsen	av	egne	estimater	for	tap	ved	
mislighold	og/eller	konverteringsfaktorer.

3.	 Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 IRB-metoden	 for	 en	
engasjementskategori,	skal	samtidig	benytte	IRB-metoden	for	
kategorien	for	egenkapitalengasjementer.
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4.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 1-3	 i	 denne	 artikkel	 og	 artikkel	
89	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 fått	 tillatelse	 i	 henhold	
til	 artikkel	 84	 til	 å	 benytte	 IRB-metoden,	 ikke	 gå	 tilbake	
til	 å	 benytte	 underavsnitt	 1	 for	 beregning	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	 bortsett	 fra	 når	 det	 er	 godtgjort	 at	 det	 er	
god	 grunn	 til	 dette,	 og	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	
myndigheter.

5.	 Med	forbehold	for	nr.	1	og	2	i	denne	artikkel	og	artikkel	
89	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 fått	 tillatelse	 i	 henhold	
til	 artikkel	 87	 nr.	 9	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 for	 tap	 ved	
mislighold	og	konverteringsfaktorer,	ikke	gå	tilbake	til	å	benytte	
LGD-verdier	og	konverteringsfaktorer	som	nevnt	i	artikkel	87	
nr.	 8,	 bortsett	 fra	 når	 det	 er	 godtgjort	 at	 det	 er	 god	grunn	 til	
dette,	og	etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.

Artikkel 86

1.	 Hvert	 engasjement	 skal	 plasseres	 i	 en	 av	 følgende	
engasjementskategorier:	

a)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	sentralmyndigheter	
og	sentralbanker,	

b)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	institusjoner,	

c)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	foretak,	

d)	 fordringer	eller	betingede	fordringer	på	detaljkunder,	

e)	 egenkapitalengasjement	eller	-posisjon,	

f)	 verdipapiriseringsposisjoner,	eller	

g)	 andre	eiendeler	som	ikke	er	kredittforpliktelser.

2.	 Følgende	 engasjementer	 skal	 behandles	 som	
engasjementer	med	sentralmyndigheter	og	sentralbanker:	

a)	 engasjementer	 med	 regionale	 myndigheter,	 lokale	
myndigheter	 eller	 offentlige	 foretak	 som	 behandles	 som	
engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 i	 henhold	 til	
underavsnitt	1,	og	

b)	 engasjementer	 med	 multilaterale	 utviklingsbanker	 og	
internasjonale	organisasjoner	som	har	en	risikovekt	på	0	%	
i	henhold	til	underavsnitt	1.

3.	 Følgende	 engasjementer	 skal	 behandles	 som	
engasjementer	med	institusjoner:	

a)	 engasjementer	 med	 regionale	 myndigheter	 og	 lokale	
myndigheter	som	ikke	behandles	som	engasjementer	med	
sentralmyndigheter	i	henhold	til	underavsnitt	1,	

b)	 engasjementer	med	offentlige	foretak	som	behandles	som	
engasjementer	med	institusjoner	i	henhold	til	underavsnitt	
1,	og	

c)	 engasjementer	 med	 multilaterale	 utviklingsbanker	 som	
ikke	har	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	underavsnitt	1.

4.	 For	 å	 kunne	 falle	 inn	 under	 kategorien	 for	
detaljkundeengasjementer	 som	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 bokstav	 d),	
skal	engasjementer	oppfylle	følgende	kriterier:	

a)	 de	 skal	 enten	 være	 engasjementer	 med	 en	 eller	 flere	
enkeltpersoner	eller	med	et	 lite	eller	mellomstort	 foretak,	
forutsatt,	 i	 sistnevnte	 tilfelle,	 at	 det	 samlede	beløpet	 som	
skyldes	kredittinstitusjonen	og	dens	morforetak	og	dettes	
datterforetak,	herunder	et	eventuelt	forfalt	engasjement,	av	
debitorkunden	 eller	 en	 gruppe	 av	 kunder	med	 innbyrdes	
forbindelser,	men	med	unntak	av	fordringer	eller	betingede	
fordringer	 med	 sikkerhet	 i	 fast	 boligeiendom,	 overstiger	
1	 million	 euro,	 som	 kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 truffet	
rimelige	tiltak	for	å	bekrefte,	

b)	 de	behandles	konsekvent	over	tid	og	på	en	ensartet	måte	av	
kredittinstitusjonen	i	dennes	risikohåndtering,	

c)	 de	 håndteres	 ikke	 like	 individuelt	 som	 engasjementer	 i	
engasjementskategorien	for	foretak,	og	

d)	 de	 utgjør	 alle	 en	 del	 av	 et	 betydelig	 antall	 tilsvarende	
håndterte	engasjementer.

Nåverdien	 av	 detaljkunders	 minsteleie	 kan	 falle	 inn	 under	
kategorien	for	detaljkundeengasjementer.

5.	 Følgende	 engasjementer	 skal	 behandles	 som	
egenkapitalengasjementer:	

a)	 ikke-gjeldsbaserte	 engasjementer	 som	 innebærer	 en	
etterstilt	restfordring	på	utsteders	eiendeler	eller	inntekt,	og	

b)	 gjeldsbaserte	 engasjementer	 hvis	 økonomiske	 innhold	
tilsvarer	engasjementene	i	henhold	til	bokstav	a).

6.	 I	 kategorien	 for	 foretaksengasjementer	 skal	
kredittinstitusjoner	 separat	 identifisere	 engasjementer	 med	
følgende	kjennetegn	som	spesialiserte	utlånsengasjementer:	

a)	 engasjementet	er	med	et	foretak	som	ble	opprettet	særskilt	
for	å	finansiere	og/eller	forvalte	fysiske	eiendeler,	

b)	 kontraktsbestemmelsene	gir	långiver	en	vesentlig	grad	av	
kontroll	over	eiendelene	og	den	inntekten	de	genererer,	og	
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c)	 den	primære	kilden	for	tilbakebetaling	av	forpliktelsen	er	
den	 inntekten	 som	er	 generert	 av	 de	 eiendelene	 som	blir	
finansiert,	og	ikke	den	uavhengige	tilbakebetalingsevnen	til	
et	kommersielt	foretak	med	mer	omfattende	virksomhet.

7.	 Alle	 kredittforpliktelser	 som	 ikke	 er	 plassert	 i	
engasjementskategoriene	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a),	b)	og	d)-f),	
skal	plasseres	i	den	engasjementskategorien	som	er	nevnt	i	nr.	1	
bokstav	c).

8.	 Engasjementskategorien	 nevnt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 g)	 skal	
omfatte	 restverdien	av	 leide	 faste	eiendommer	dersom	denne	
ikke	omfattes	av	leieavtaleengasjementer	slik	dette	er	definert	i	
vedlegg	VII	del	3	nr.	4.

9.	 Den	 metoden	 som	 benyttes	 av	 kredittinstitusjonen	 for	
å	 inndele	 engasjementer	 i	 ulike	 engasjementskategorier,	 skal	
være	hensiktsmessig	og	konsekvent	over	tid.

Artikkel 87

1.	 De	risikovektede	engasjementsbeløpene	for	kredittrisiko	
for	engasjementer	som	tilhører	en	av	engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-e)	eller	g),	skal,	med	mindre	
de	 trekkes	 fra	 ansvarlig	 kapital,	 beregnes	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	VII	del	1	nr.	1-27.

2.	 De	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 for	
utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer	skal	beregnes	i	samsvar	
med	 vedlegg	 VII	 del	 1	 nr.	 28.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	
med	 hensyn	 til	 kjøpte	 fordringer	 har	 full	 regressrett	 for	
misligholdsrisiko	 og	 for	 utvanningsrisiko	 overfor	 selgeren	
av	 de	 kjøpte	 fordringene,	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 å	 anvende	
bestemmelsene	 i	 artikkel	 87	 og	 88	 i	 tilknytning	 til	 kjøpte	
fordringer.	 Engasjementet	 kan	 isteden	 behandles	 som	 et	
engasjement	med	sikkerhet.

3.	 Beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
kredittrisiko	 og	 utvanningsrisiko	 skal	 baseres	 på	 parametrer	
tilknyttet	engasjementet.	Disse	skal	omfatte	sannsynlighet	for	
mislighold,	 tap	ved	mislighold,	 løpetid	og	engasjementsverdi	
for	 engasjementet.	 Sannsynlighet	 for	 mislighold	 og	 tap	 ved	
mislighold	kan	vurderes	hver	for	seg	eller	sammen,	i	samsvar	
med	vedlegg	VII	del	2.

4.	 Uten	hensyn	til	nr.	3	skal	beregningen	av	de	risikovektede	
engasjementsbeløpene	for	kredittrisiko	for	alle	engasjementer	
som	 tilhører	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	
nr.	 1	 bokstav	 e),	 beregnes	 i	 samsvar	med	 vedlegg	VII	 del	 1	
nr.	 17-26,	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	myndigheter.	
Vedkommende	myndigheter	skal	tillate	at	en	kredittinstitusjon	
benytter	framgangsmåten	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	25	og	26	bare	
dersom	kredittinstitusjonen	oppfyller	minstekravene	i	vedlegg	
VII	del	4	nr.	115-123.

5.	 Uten	hensyn	 til	 nr.	 3	 kan	beregningen	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp	 for	 kredittrisiko	 for	 spesialiserte	
utlånsengasjementer	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 VII	
del	 1	 nr.	 6.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 offentliggjøre	
retningslinjer	for	hvordan	kredittinstitusjoner	bør	gi	risikovekter	

til	spesialiserte	utlånsengasjementer	i	henhold	til	vedlegg	VII	
del	1	nr.	6,	og	skal	godkjenne	kredittinstitusjonenes	metoder.

6.	 For	engasjementer	som	tilhører	engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-d),	skal	kredittinstitusjoner	
legge	fram	sine	egne	estimater	for	sannsynlighet	for	mislighold	
i	samsvar	med	artikkel	84	og	vedlegg	VII	del	4.

7.	 For	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategorien	
nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	 d),	 skal	 kredittinstitusjoner	
legge	fram	sine	egne	estimater	for	tap	ved	mislighold	og	kon-
verteringsfaktorer	i	samsvar	med	artikkel	84	og	vedlegg	VII	del	
4.

8.	 For	engasjementer	som	tilhører	engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-c),	skal	kredittinstitusjoner	
anvende	verdiene	 for	 tap	ved	mislighold	 i	vedlegg	VII	del	2	
nr.	8	og	konverteringsfaktorene	i	vedlegg	VII	del	3	nr.	9	bok-
stav	a)-d).

9.	 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 8	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
for	 alle	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategoriene	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	a)-c),	tillate	at	kredittinstitusjo-
ner	benytter	sine	egne	estimater	for	tap	ved	mislighold	og	kon-
verteringsfaktorer	i	samsvar	med	artikkel	84	og	vedlegg	VII	del	
4.

10.	 De	 risikovektede	engasjementsbeløpene	 for	verdipapiri-
serte	 engasjementer	 og	 for	 engasjementer	 som	 tilhører	 enga-
sjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	 f),	 skal	
beregnes	i	samsvar	med	underavsnitt	4.

11.		 Dersom	engasjementer	i	form	av	et	foretak	for	kollektiv	
investering	oppfyller	kriteriene	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	77	og	78,	
og	kredittinstitusjonen	er	oppmerksom	på	alle	de	underliggen-
de	engasjementene	til	foretaket	for	kollektiv	investering,	skal	
kredittinstitusjonen	se	på	disse	underliggende	engasjementene	
for	å	beregne	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	
tapsbeløp	i	samsvar	med	metodene	i	dette	underavsnitt.

Dersom	kredittinstitusjonen	 ikke	oppfyller	vilkårene	for	bruk	
av	metodene	 i	dette	underavsnitt,	 skal	 risikovektede	engasje-
mentsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 beregnes	 etter	 følgende	
metoder:	

a)	 for	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategorien	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	e),	metoden	i	vedlegg	VII	
del	1	nr.	19-21.	Dersom	kredittinstitusjonen	for	disse	for-
mål	ikke	er	i	stand	til	å	skille	mellom	private,	børsomsatte	
og	andre	egenkapitalengasjementer,	skal	den	behandle	dis-
se	engasjementene	som	andre	egenkapitalengasjementer,	

b)	 for	alle	andre	underliggende	engasjementer,	metoden	i	un-
deravsnitt	1,	med	følgende	endringer:	

i)		 engasjementene	 plasseres	 i	 den	 relevante	 engasje-
mentskategorien	 og	 får	 risikovekten	 til	 risikoklassen	
umiddelbart	over	den	risikoklassen	som	normalt	ville	
blitt	anvendt	på	engasjementet,	og	
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ii)	 engasjementer	 plassert	 i	 de	 høyeste	 risikoklassene,	
som	normalt	ville	få	en	risikovekt	på	150	%,	blir	gitt	en	
risikovekt	på	200	%.

12.		 Dersom	engasjementer	i	form	av	et	foretak	for	kollektiv	
investering	ikke	oppfyller	kriteriene	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	77	
og	 78,	 eller	 kredittinstitusjonen	 ikke	 er	 oppmerksom	 på	 alle	
de	 underliggende	 engasjementene	 til	 foretaket	 for	 kollektiv	
investering,	skal	kredittinstitusjonen	se	på	disse	underliggende	
engasjementene	 og	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	
og	 forventede	 tapsbeløp	 i	 samsvar	 med	metodene	 i	 vedlegg	
VII	 del	 1	 nr.	 19-21.	 Dersom	 kredittinstitusjonen	 for	 disse	
formål	ikke	er	i	stand	til	å	skille	mellom	private,	børsomsatte	
og	 andre	 egenkapitalengasjementer,	 skal	 den	 behandle	 disse	
engasjementene	 som	 andre	 egenkapitalengasjementer.	Derfor	
er	 engasjementer	 som	 ikke	 er	 egenkapitalengasjementer,	
plassert	 i	 en	 av	 klassene	 (privat,	 børsomsatt	 eller	 annen	
egenkapitaleksponering)	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	19,	og	ukjente	
engasjementer	er	plassert	i	en	annen	egenkapitalklasse.

Som	 et	 alternativ	 til	 metoden	 beskrevet	 ovenfor	 kan	
kredittinstitusjoner	selv	beregne	eller	overlate	til	en	tredjemann	
å	 beregne	 og	 rapportere	 gjennomsnittlige	 risikovektede	
engasjementsbeløp	basert	på	de	underliggende	engasjementene	
til	 foretaket	for	kollektiv	 investering	i	samsvar	med	følgende	
metoder,	forutsatt	at	det	i	tilstrekkelig	grad	sikres	at	beregningen	
og	rapporten	er	korrekt:

a)	 for	 engasjementer	 som	 tilhører	 engasjementskategorien	
nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	bokstav	e),	metoden	i	vedlegg	VII	
del	1	nr.	19-21.	Dersom	kredittinstitusjonen	for	disse	formål	
ikke	er	i	stand	til	å	skille	mellom	private,	børsomsatte	og	
andre	 egenkapitalengasjementer,	 skal	 den	 behandle	 disse	
engasjementene	som	andre	egenkapitalengasjementer,	eller	

b)	 for	 alle	 andre	 underliggende	 engasjementer,	 metoden	 i	
underavsnitt	1,	men	underlagt	følgende	endringer:	

i)		 engasjementene	 blir	 plassert	 i	 den	 relevante	
engasjementskategorien	 og	 får	 risikovekten	 til	
risikoklassen	umiddelbart	over	den	 risikoklassen	som	
normalt	ville	blitt	anvendt	på	engasjementet,	og	

ii)	 engasjementer	plassert	i	de	høyeste	risikoklassene,	som	
normalt	ville	 fått	en	 risikovekt	på	150	%,	blir	gitt	en	
risikovekt	på	200	%.

Artikkel 88

1.	 Beløpene	 for	 forventede	 tap	 for	 engasjementer	 som	
tilhører	en	av	engasjementskategoriene	nevnt	i	artikkel	86	nr.	1	
bokstav	a)-e),	skal	beregnes	i	samsvar	med	metodene	i	vedlegg	
VII	del	1	nr.	29-35.

2.	 Beregningen	 av	 forventede	 tapsbeløp	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	 VII	 del	 1	 nr.	 29-35	 skal	 være	 basert	 på	 de	 samme	
verdiene	for	sannsynlighet	for	mislighold	og	tap	ved	mislighold	
og	samme	engasjementsverdier	for	hvert	engasjement	som	dem	

som	benyttes	til	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 87.	 For	 misligholdte	 engasjementer,	
der	 kredittinstitusjoner	 benytter	 egne	 estimater	 av	 tap	 ved	
mislighold,	 skal	 forventet	 tap	 (EL)	være	kredittinstitusjonens	
beste	 estimat	 av	 forventet	 tap	 (ELBE)	 for	 det	 misligholdte	
engasjementet,	i	samsvar	med	vedlegg	VII	del	4	nr.	80.

3.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 verdipapiriserte	
engasjementer	skal	beregnes	i	samsvar	med	underavsnitt	4.

4.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 engasjementer	 som	
tilhører	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	
bokstav	g),	skal	være	lik	null.

5.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 utvanningsrisiko	 på	
kjøpte	 fordringer	 skal	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 metodene	 i	
vedlegg	VII	del	1	nr.	35.

6.	 De	 forventede	 tapsbeløpene	 for	 engasjementer	 nevnt	 i	
artikkel	87	nr.	11	og	12	skal	beregnes	i	samsvar	med	metodene	
i	vedlegg	VII	del	1	nr.	29-35.

Artikkel 89

1.	 Med	 forbehold	 for	 godkjenning	 fra	 vedkommende	
myndigheter	kan	kredittinstitusjoner	med	tillatelse	til	å	benytte	
metoden	 for	 interne	 kredittvurderinger	 i	 beregningen	 av	
risikovektede	engasjementsbeløp	og	 forventede	 tapsbeløp	 for	
en	eller	flere	engasjementskategorier,	 anvende	underavsnitt	1	
for	følgende:	

a)	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	
a),	 dersom	 antallet	 vesentlige	motparter	 er	 begrenset,	 og	
det	 ville	 være	 urimelig	 krevende	 for	 kredittinstitusjonen	
å	 gjennomføre	 et	 kredittvurderingssystem	 for	 disse	
motpartene,	

b)	 engasjementskategorien	 nevnt	 i	 artikkel	 86	 nr.	 1	 bokstav	
b),	 dersom	 antallet	 vesentlige	motparter	 er	 begrenset,	 og	
det	 ville	 være	 urimelig	 krevende	 for	 kredittinstitusjonen	
å	 gjennomføre	 et	 kredittvurderingssystem	 for	 disse	
motpartene,	

c)	 engasjementer	 i	 ubetydelige	 forretningsenheter	 samt	
engasjementskategorier	som	er	uvesentlige	med	hensyn	til	
størrelse	og	antatt	risikoprofil,	

d)	 engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 i	 hjemstaten	
og	 med	 dens	 regionale	 og	 lokale	 myndigheter	 og	
administrasjonsorganer,	forutsatt	at	

i)		 det	 ikke	 er	 noen	 differanse	 i	 risiko	 mellom	
engasjementene	med	vedkommende	sentralmyndighet	
og	andre	engasjementer	på	grunn	av	særlige	offentlige	
ordninger,	og	

ii)	 engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 er	 gitt	 en	
risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	underavsnitt	1,	

e)	 en	kredittinstitusjons	engasjementer	med	en	motpart	som	er	
kredittinstitusjonens	morforetak,	dens	datterforetak	eller	et	
datterforetak	av	dens	morforetak,	og	forutsatt	at	motparten	
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er	 en	 institusjon	 eller	 et	 finansielt	 holdingselskap,	 en	
finansinstitusjon,	 et	 kapitalforvaltningsforetak	 eller	
et	 foretak	 som	 yter	 tilleggstjenester	 underlagt	 egnede	
tilsynskrav,	 eller	 et	 foretak	 med	 en	 tilknytning	 som	
omhandlet	 i	 artikkel	 12	 nr.	 1	 i	 direktiv	 83/349/EØF,	 og	
engasjementer	 mellom	 kredittinstitusjoner	 som	 oppfyller	
kravene	i	artikkel	80	nr.	8,	

f)	 egenkapitalengasjementer	 med	 foretak	 hvis	
kredittforpliktelser	 kvalifiserer	 til	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	
henhold	 til	 underavsnitt	 1	 (herunder	 offentlig	 støttede	
foretak	der	det	kan	anvendes	en	risikovekt	lik	null),	

g)	 egenkapitalengasjementer	 pålagt	 i	 henhold	 til	
regelverksprogrammer	 til	 fremming	 av	 særlige	
sektorer	 i	 økonomien,	 som	 gir	 betydelige	 tilskudd	 til	
kredittinstitusjonens	investering,	og	som	innebærer	en	form	
for	kontroll	fra	myndighetenes	side,	samt	restriksjoner	på	
egenkapitalinvesteringene.	Dette	unntaket	er	begrenset	 til	
til	sammen	10	%	av	kjernekapitalen	pluss	tilleggskapitalen,	

h)	 de	engasjementene	 som	er	 identifisert	 i	vedlegg	VI	del	1	
nr.	40,	og	som	oppfyller	de	vilkår	som	er	angitt	der,	eller	

i)	 statlige	 og	 statlig	 gjenforsikrede	 garantier	 i	 henhold	 til	
vedlegg	VIII	del	2	nr.	19.

Dette	nummer	skal	 ikke	være	 til	hinder	 for	at	vedkommende	
myndigheter	 i	 andre	 medlemsstater	 kan	 tillate	 anvendelsen	
av	reglene	i	underavsnitt	1	for	egenkapitalengasjementer	som	
denne	behandlingen	er	tillatt	for	i	andre	medlemsstater.

2.	 I	 henhold	 til	 nr.	 1	 skal	 en	 kredittinstitusjons	
egenkapitalengasjementskategori	anses	som	vesentlig	dersom	
dens	samlede	verdi,	med	unntak	av	egenkapitalengasjementer	
pålagt	 i	 henhold	 til	 regelverksprogrammene	 nevnt	 i	 nr.	 1	
bokstav	 g),	 i	 gjennomsnitt	 gjennom	 foregående	 år	 overstiger	
10	 %	 av	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital.	 Dersom	
antallet	av	disse	egenkapitalengasjementene	er	mindre	enn	10	
enkeltstående	 eierandeler,	 skal	 denne	 terskelen	 være	 5	%	 av	
kredittinstitusjonens	ansvarlige	kapital.

U n d e r a v s n i t t 	 3

Kre d i t t r i s i k o r e d u k s j o n

Artikkel 90

I	dette	underavsnitt	menes	med	«långivende	kredittinstitusjon»	
den	 kredittinstitusjon	 som	 har	 vedkommende	 engasjement,	
enten	dette	er	en	følge	av	et	lån	eller	ikke.

Artikkel 91

Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 standardmetoden	 i	 henhold	
til	artikkel	78-83,	eller	metoden	for	interne	kredittvurderinger	
i	henhold	til	artikkel	84-89,	men	som	ikke	benytter	sine	egne	
estimater	 av	 tap	 ved	 mislighold	 og	 konverteringsfaktorer	
i	 henhold	 til	 artikkel	 87	 og	 88,	 kan	 ta	 i	 betraktning	
kredittrisikoreduksjon	 i	 samsvar	 med	 dette	 underavsnitt	 ved	
beregningen	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	

artikkel	75	bokstav	a),	eller	som	relevante	forventede	tapsbeløp	
i	henhold	 til	 beregningen	nevnt	 i	 artikkel	57	bokstav	q)	og	 i	
artikkel	63	nr.	3.

Artikkel 92

1.	 Den	teknikk	som	benyttes	for	å	sørge	for	kredittbeskyttelse	
skal,	sammen	med	de	tiltak	som	er	truffet	og	de	framgangsmåter	
og	 retningslinjer	 som	 er	 gjennomført	 av	 den	 långivende	
kredittinstitusjon,	 føre	 til	 kredittbeskyttelsesordninger	 som	
er	 rettslig	 gyldige	 og	 kan	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 relevante	
jurisdiksjoner.

2.	 Den	 långivende	 kredittinstitusjon	 skal	 treffe	 alle	
hensiktsmessige	tiltak	for	å	sikre	at	kredittbeskyttelsesordningen	
fungerer	effektivt,	og	for	å	håndtere	tilknyttet	risiko.

3.	 Når	 det	 gjelder	 finansiert	 kredittbeskyttelse,	 skal	
de	 eiendelene	 som	 tjener	 som	 sikkerhet,	 for	 å	 kunne	
anerkjennes	være	 tilstrekkelig	 likvide	og	deres	verdi	over	 tid	
tilstrekkelig	 stabil	 til	 at	 de	 gir	 egnet	 sikkerhet	 med	 hensyn	
til	 den	 kredittbeskyttelsen	 som	 oppnås,	 idet	 det	 tas	 hensyn	
til	 den	metoden	 som	ble	 benyttet	 til	 å	 beregne	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	og	 til	 i	hvilken	grad	beskyttelsen	kan	 tas	
i	 betraktning	 ved	 disse	 beregningene.	 Anerkjennelsen	 skal	
begrenses	til	eiendelene	i	vedlegg	VIII	del	1.

4.	 Når	 det	 gjelder	 finansiert	 kredittbeskyttelse,	 skal	 den	
långivende	 kredittinstitusjon	 ha	 rett	 til	 innen	 rimelig	 tid	 å	
realisere	 eller	 beholde	 de	 eiendeler	 som	 danner	 grunnlaget	
for	 beskyttelsen	 i	 tilfelle	 av	 mislighold,	 insolvens	 eller	
konkurs	 —	 eller	 en	 annen	 kreditthendelse	 i	 henhold	 til	
transaksjonsdokumentasjonen	 —	 hos	 debitor	 og	 eventuelt	
hos	 den	 som	oppbevarer	 sikkerheten.	Graden	 av	 sammenfall	
mellom	verdien	av	de	eiendelene	som	tjener	som	sikkerhet	for	
beskyttelsen,	og	debitors	kredittkvalitet	skal	ikke	være	unødig	
høy.

5.	 Når	 det	 gjelder	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse,	 skal	
den	part	som	påtar	seg	forpliktelsen,	for	å	kunne	anerkjennes	
være	 tilstrekkelig	 pålitelig,	 og	 beskyttelsesavtalen	 skal	 være	
rettslig	 gyldig	 og	 kunne	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 relevante	
jurisdiksjoner	 for	 å	 kunne	 gi	 egnet	 sikkerhet	med	 hensyn	 til	
den	 kredittbeskyttelsen	 som	 oppnås,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
den	 metoden	 som	 ble	 benyttet	 til	 å	 beregne	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	og	 til	 i	hvilken	grad	beskyttelsen	kan	 tas	
i	 betraktning.	 Godkjenningen	 skal	 begrenses	 til	 de	 ytere	 av	
beskyttelse	og	de	typer	av	beskyttelsesavtaler	som	er	omhandlet	
i	vedlegg	VIII	del	1.

6.	 Minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	skal	overholdes.

Artikkel 93

1.	 Dersom	kravene	i	artikkel	92	er	oppfylt,	kan	beregningen	
av	 risikovektede	 engasjementsbeløp,	 og	 eventuelt	 forventede	
tapsbeløp,	endres	i	samsvar	med	vedlegg	VIII	del	3-6.

2.	 Ingen	 engasjementer	 som	 det	 er	 oppnådd	
kredittrisikoreduksjon	 for,	 skal	 gi	 et	 høyere	 beløp	 for	
risikovektet	 engasjement	 eller	 for	 forventet	 tap	 enn	 et	
ellers	 identisk	 engasjement	 som	 det	 ikke	 er	 foretatt	 noen	
kredittrisikoreduksjon	for.
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3.	 Dersom	 kredittbeskyttelse	 allerede	 er	 tatt	 i	 betraktning	
i	det	 risikovektede	engasjementsbeløpet	 i	henhold	 til	artikkel	
78-83,	 eller	 eventuelt	 artikkel	 84-89,	 skal	 beregningen	 av	
kredittbeskyttelsen	ikke	ytterligere	tas	i	betraktning	i	henhold	
til	dette	underavsnitt.

U n d e r a v s n i t t 	 4

Ve r d i p a p i r i s e r i n g

Artikkel 94

Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	standardmetoden	i	artikkel	
78-83	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	
for	 den	 engasjementskategorien	 som	 de	 verdipapiriserte	
engasjementene	ville	blitt	 plassert	 i	 i	 henhold	 til	 artikkel	79,	
skal	 den	 beregne	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 for	
en	verdipapiriseringsposisjon	i	samsvar	med	vedlegg	IX	del	4	
nr.	1-36.

I	 alle	 andre	 tilfeller	 skal	 kredittinstitusjonen	 beregne	 det	
risikovektede	engasjementsbeløpet	i	samsvar	med	vedlegg	IX	
del	4	nr.	1-5	og	nr.	37-76.

Artikkel 95

1.	 Dersom	 en	 betydelig	 kredittrisiko	 tilknyttet	
verdipapiriserte	 engasjementer	 er	 blitt	 overført	 fra	 den	
initiativtakende	 kredittinstitusjon	 i	 samsvar	 med	 vilkårene	 i	
vedlegg	IX	del	2,	kan	vedkommende	kredittinstitusjon	

a)	 når	 det	 gjelder	 en	 tradisjonell	 verdipapirisering,	 utelukke	
fra	 beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp,	 og	
eventuelt	av	forventede	tapsbeløp,	de	engasjementene	som	
kredittinstitusjonen	har	verdipapirisert,	og	

b)	 når	 det	 gjelder	 en	 syntetisk	 verdipapirisering,	 beregne	
risikovektede	 engasjementsbeløp,	 og	 eventuelt	
forventede	 tapsbeløp,	 med	 hensyn	 til	 de	 verdipapiriserte	
engasjementene	i	samsvar	med	vedlegg	IX	del	2.	

2.	 Dersom	 nr.	 1	 kommer	 til	 anvendelse,	 skal	 den	
initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregne	 de	 risikovektede	
engasjementsbeløpene	 som	 er	 fastsatt	 i	 vedlegg	 IX,	 for	 de	
posisjonene	den	måtte	inneha	i	verdipapiriseringen.

Dersom	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 ikke	 klarer	 å	
overføre	 betydelig	 kredittrisiko	 i	 samsvar	med	 nr.	 1,	 trenger	
den	 ikke	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
noen	 av	 posisjonene	 den	 måtte	 inneha	 i	 vedkommende	
verdipapirisering.

Artikkel 96

1.	 For	 å	 beregne	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	
for	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 skal	 posisjonens	
engasjementsverdi	 gis	 risikovekter	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	
IX,	 basert	 på	 posisjonens	 kredittkvalitet,	 som	 kan	 fastsettes	
med	 henvisning	 til	 en	 kredittvurdering	 fra	 en	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	eller	på	annen	måte,	som	fastsatt	i	
vedlegg	IX.

2.	 Dersom	 det	 foreligger	 et	 engasjement	 overfor	 ulike	
transjer	i	en	verdipapirisering,	skal	engasjementet	overfor	hver	
enkelt	transje	anses	som	en	separat	verdipapiriseringsposisjon.	
Ytere	 av	 kredittbeskyttelse	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	
skal	 anses	 for	 å	 inneha	 posisjoner	 i	 verdipapiriseringen.	
Verdipapiriseringsposisjoner	 skal	 omfatte	 engasjementer	
i	 en	 verdipapirisering	 som	 oppstår	 av	 rente-	 eller	
valutaderivatkontrakter.

3.	 Dersom	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 er	 underlagt	
finansiert	 eller	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse,	 kan	 den	
risikovekt	som	anvendes	på	vedkommende	posisjon,	endres	 i	
samsvar	med	artikkel	90-93,	lest	i	sammenheng	med	vedlegg	
IX.

4.	 Med	forbehold	for	artikkel	57	bokstav	r)	og	artikkel	66	
nr.	2	 skal	det	 risikovektede	engasjementsbeløpet	 inkluderes	 i	
kredittinstitusjonens	samlede	risikovektede	engasjementsbeløp	
med	hensyn	til	artikkel	75	bokstav	a).

Artikkel 97

1.	 En	 ekstern	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 kan	 benyttes	 til	 å	
fastsette	 risikovekten	 til	 en	 verdipapiriseringsposisjon	
i	 samsvar	 med	 artikkel	 96	 bare	 dersom	 den	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	 er	 anerkjent	 som	 valgbar	 for	
disse	formål	av	vedkommende	myndigheter	(heretter	kalt	«en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon»).

2.	 Vedkommende	myndigheter	 skal	 anerkjenne	 en	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	 som	 valgbar	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	
bare	dersom	de	finner	det	godtgjort	at	institusjonen	overholder	
kravene	 i	 artikkel	 81,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 tekniske	
kriteriene	i	vedlegg	VI	del	2,	og	at	institusjonen	har	vist	at	den	
har	 kompetanse	 på	 området	 verdipapirisering,	 noe	 som	 kan	
dokumenteres	ved	en	sterk	markedsaksept.

3.	 Dersom	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	
anerkjent	 som	 valgbar	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	
medlemsstat	i	henhold	til	nr.	1,	kan	vedkommende	myndigheter	
i	 andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 vedkommende	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	som	valgbar	uten	å	foreta	en	egen	
vurdering.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 offentliggjøre	 en	
forklaring	 på	 framgangsmåten	 for	 å	 anerkjenne	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	som	valgbare	samt	en	liste	over	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner.

5.	 For	å	kunne	benyttes	i	henhold	til	nr.	1	skal	en	kredittvurdering	
fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 være	 i	
samsvar	med	de	prinsipper	for	troverdighet	og	innsyn	som	er	
nærmere	forklart	i	vedlegg	IX	del	3.

Artikkel 98

1.	 For	å	anvende	risikovekter	på	verdipapiriseringsposisjoner	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 fastsette	 hvilke	 av	
risikoklassene	i	vedlegg	IX	som	de	relevante	kredittvurderingene	
fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 skal	
tilknyttes.	 Disse	 avgjørelsene	 skal	 være	 objektive	 og	
konsekvente.

2.	 Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	har	tatt	
en	avgjørelse	i	henhold	til	nr.	1,	kan	vedkommende	myndigheter	
i	 andre	 medlemsstater	 anerkjenne	 denne	 avgjørelsen	 uten	 å	
gjennomføre	en	egen	avgjørelsesprosess.

Artikkel 99

Bruken	 av	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjons	
kredittvurderinger	 for	 beregning	 av	 en	 kredittinstitusjons	
risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 96	
skal	 være	 konsekvent	 og	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 IX	 del	 3.	
Kredittvurderinger	skal	ikke	benyttes	selektivt.
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Artikkel 100

1.	 I	tilfelle	av	en	verdipapirisering	av	løpende	engasjementer	
underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 tidlig	 amortisering,	 skal	 den	
initiativtakende	 kredittinstitusjon	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	
IX,	 beregne	 et	 ytterligere	 risikovektet	 engasjementsbeløp	
med	 hensyn	 til	 risikoen	 for	 at	 nivåene	 av	 kredittrisiko	 som	
institusjonen	 er	 eksponert	 for,	 kan	 øke	 som	 en	 følge	 av	
bestemmelsen	om	tidlig	amortisering.

2.	 For	 dette	 formål	menes	med	 «løpende	 engasjement»	 et	
engasjement	der	kundenes	utestående	balanser	tillates	å	svinge	
på	grunnlag	av	deres	avgjørelser	om	lån	og	tilbakebetaling	opptil	
en	avtalt	grense,	og	med	«bestemmelse	om	tidlig	amortisering»	
menes	en	kontraktsmessig	klausul	som	krever,	dersom	særlig	
definerte	 hendelser	 inntreffer,	 at	 investorers	 posisjoner	 blir	
innløst	 før	 den	 opprinnelig	 fastsatte	 forfallsdatoen	 for	 de	
utstedte	verdipapirene.

Artikkel 101

1.	 En	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 som,	 med	 hensyn	
til	en	verdipapirisering,	har	anvendt	artikkel	95	i	beregningen	
av	 risikovektede	 engasjementsbeløp,	 eller	 en	 organiserende	
kredittinstitusjon,	skal	 ikke	gi	støtte	 til	verdipapiriseringen	ut	
over	kredittinstitusjonens	kontraktsforpliktelser	for	å	redusere	
potensielle	eller	faktiske	tap	for	investorer.

2.	 Dersom	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 eller	 en	
organiserende	kredittinstitusjon	unnlater	å	opptre	i	samsvar	med	
nr.	1	med	hensyn	til	en	verdipapirisering,	skal	vedkommende	
myndighet	 kreve	 at	 den	 som	 et	 minstekrav	 innehar	 kapital	
til	 dekning	 av	 alle	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 som	
om	de	 ikke	var	 blitt	 verdipapirisert.	Kredittinstitusjonen	 skal	
offentliggjøre	at	den	har	gitt	slik	ikke-kontraktsmessig	støtte	og	
virkningene	av	dette	på	dens	lovfestede	kapital.

Av s n i t t 	 4

Min s t e k r a v 	 t i l 	 a n s v a r l i g 	 k a p i t a l 	 f o r	
o p e r a s j o n e l l 	 r i s i k o

Artikkel 102

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 ansvarlig	 kapital	 til	 dekning	 av	
operasjonell	risiko	i	samsvar	med	metodene	i	artikkel	103,	104	
og	105.

2.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 4	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	
benytter	metoden	 i	 artikkel	104,	 ikke	gå	 tilbake	 til	 å	benytte	
metoden	i	artikkel	103,	bortsett	fra	i	tilfeller	der	det	er	godtgjort	
at	 det	 er	 en	 god	 grunn	 til	 dette,	 og	 etter	 godkjenning	 fra	
vedkommende	myndigheter.

3.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 4	 skal	 kredittinstitusjoner	 som	
benytter	metoden	 i	 artikkel	105,	 ikke	gå	 tilbake	 til	 å	benytte	
metodene	i	artikkel	103	eller	104,	bortsett	fra	i	tilfeller	der	det	
er	godtgjort	at	det	er	en	god	grunn	til	dette,	og	etter	godkjenning	
fra	vedkommende	myndigheter.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	
kredittinstitusjoner	 benytter	 en	 kombinasjon	 av	 metoder	 i	
samsvar	med	vedlegg	X	del	4.

Artikkel 103

Kapitalkravet	for	operasjonell	risiko	i	henhold	til	basismetoden	
skal	 være	 en	 viss	 prosentandel	 av	 en	 relevant	 indikator,	 i	
samsvar	med	parametrer	fastsatt	i	vedlegg	X	del	1.

Artikkel 104

1.	 I	 henhold	 til	 standardmetoden	 skal	 kredittinstitusjoner	
dele	opp	sin	virksomhet	i	et	antall	forretningsområder,	slik	det	
er	fastsatt	i	vedlegg	X	del	2.

2.	 For	 hvert	 forretningsområde	 skal	 kredittinstitusjoner	
beregne	 et	 kapitalkrav	 for	 operasjonell	 risiko	 som	 en	 viss	
prosentandel	av	en	relevant	indikator,	i	samsvar	med	parametrer	
fastsatt	i	vedlegg	X	del	2.

3.	 For	 visse	 forretningsområder	 kan	 vedkommende	
myndigheter	under	særlige	forhold	tillate	at	en	kredittinstitusjon	
benytter	 en	 alternativ	 relevant	 indikator	 for	 å	 fastsette	 sitt	
kapitalkrav	for	operasjonell	risiko,	som	fastsatt	i	vedlegg	X	del	
2	nr.	5-11.

4.	 Kapitalkravet	 for	 operasjonell	 risiko	 i	 henhold	 til	
standardmetoden	 skal	 være	 summen	 av	 kapitalkravene	
for	 operasjonell	 risiko	 for	 samtlige	 enkeltstående	
forretningsområder.

5.	 Parametrer	 for	 standardmetoden	 er	 oppført	 i	 vedlegg	X	
del	2.

6.	 For	 å	 kvalifisere	 til	 bruk	 av	 standardmetoden	 skal	
kredittinstitusjoner	oppfylle	kriteriene	i	vedlegg	X	del	2.

Artikkel 105

1.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 benytte	 metoder	 for	 avansert	
måling	 basert	 på	 egne	 målesystemer	 for	 operasjonell	 risiko,	
forutsatt	at	vedkommende	myndigheter	uttrykkelig	godkjenner	
bruken	av	vedkommende	modeller	for	beregning	av	kravet	til	
ansvarlig	kapital.

2.	 Kredittinstitusjoner	skal	godtgjøre	overfor	vedkommende	
myndigheter	at	de	oppfyller	kvalifikasjonskriteriene	i	vedlegg	
X	del	3.

3.	 Når	 en	 metode	 for	 avansert	 måling	 benyttes	 av	 en	
morkredittinstitusjon	 i	 EU	 og	 dens	 datterforetak,	 eller	
av	 datterforetak	 av	 et	 finansielt	 morholdingselskap	 i	 EU,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 ulike	 rettssubjektene	
samarbeide	nært	i	henhold	til	artikkel	129-132.	Søknaden	skal	
inneholde	elementene	oppført	i	vedlegg	X	del	3.

4.	 Dersom	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 EU	 og	 dennes	
datterforetak,	 eller	 datterforetakene	 til	 et	 finansielt	
morholdingselskap	 i	EU,	 i	 fellesskap	benytter	 en	metode	 for	
avansert	 måling,	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 tillate	 at	
kvalifikasjonskriteriene	 i	 vedlegg	 X	 del	 3	 skal	 oppfylles	 av	
morforetaket	og	dets	datterforetak	under	ett.
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Av s n i t t 	 5

S t o r e 	 e n g a s j em e n t e r

Artikkel 106

1.	 Med	«engasjementer»	menes	i	dette	avsnitt	alle	eiendeler	
og	poster	utenfor	balansen	som	er	nevnt	i	avsnitt	3	underavsnitt	
1,	uten	hensyn	til	de	risikovekter	eller	den	risikogradering	som	
er	fastsatt	der.

Engasjementer	 som	 oppstår	 som	 følge	 av	 postene	 nevnt	 i	
vedlegg	 IV,	 skal	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 en	 av	 metodene	 i	
vedlegg	III.	For	dette	avsnitts	formål	kommer	vedlegg	III	del	2	
nr.	2	også	til	anvendelse.

Alle	elementer	som	i	sin	helhet	er	dekket	av	ansvarlig	kapital,	
kan	etter	 samtykke	 fra	vedkommende	myndigheter	utelukkes	
fra	 fastsettelsen	 av	 engasjementer,	 forutsatt	 at	 slik	 ansvarlig	
kapital	 ikke	 inngår	 i	 kredittinstitusjonens	 ansvarlige	 kapital	
med	 hensyn	 til	 artikkel	 75,	 eller	 i	 beregningen	 av	 andre	
forholdstall	 for	overvåking	fastsatt	 i	dette	direktiv	og	 i	andre	
fellesskapsrettsakter.

2.	 Engasjementer	skal	ikke	omfatte	følgende:	

a)	 engasjementer	 som	 ved	 valutatransaksjoner	 er	 en	 del	 av	
det	 normale	 oppgjøret	 innenfor	 fristen	 på	 48	 timer	 etter	
betaling,	eller	

b)	 engasjementer	 som	 ved	 transaksjoner	 knyttet	 til	 kjøp	 og	
salg	 av	 verdipapirer	 er	 en	 del	 av	 det	 normale	 oppgjøret	
innenfor	fristen	på	fem	virkedager	etter	betalingsdato,	eller	
etter	 datoen	 for	 overlevering	 av	 verdipapirene,	 dersom	
overleveringen	finner	sted	først.

Artikkel 107

Ved	anvendelsen	av	dette	avsnitt	menes	med	«kredittinstitusjon»:	

a)	 en	kredittinstitusjon,	herunder	dens	filialer	i	tredjestater,	og	

b)	 ethvert	privat	eller	offentlig	foretak,	herunder	dets	filialer,	
som	svarer	til	definisjonen	av	«kredittinstitusjon»,	og	som	
har	fått	tillatelse	i	en	tredjestat.

Artikkel 108

En	 kredittinstitusjons	 engasjement	 med	 en	 kunde	 eller	 en	
gruppe	av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser	skal	anses	som	
et	 stort	 engasjement	 når	 verdien	 utgjør	 10	 %	 eller	 mer	 av	
kredittinstitusjonens	ansvarlige	kapital.

Artikkel 109

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	 alle	
kredittinstitusjoner	har	god	forvaltnings-	og	regnskapspraksis	
og	 forsvarlige	 internkontrollordninger	 for	 identifikasjon	 og	
registrering	av	alle	store	engasjementer	og	av	senere	endringer	

av	 dem	 i	 samsvar	med	 dette	 direktiv,	 samt	 for	 kontroll	med	
disse	 engasjementene	 på	 bakgrunn	 kredittinstitusjonens	 egen	
strategi	for	engasjementer.

Artikkel 110

1.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 rapportere	 alle	 store	
engasjementer	til	vedkommende	myndigheter.

Medlemsstatene	skal	etter	eget	valg	fastsette	at	slik	rapportering	
skjer	på	en	av	følgende	måter:	

a)	 rapportering	 av	 alle	 store	 engasjementer	 minst	 én	 gang	
per	år,	 sammen	med	fortløpende	rapportering	av	alle	nye	
store	 engasjementer	 og	 alle	 økninger	 med	 minst	 20	 %	
i	 eksisterende	 store	 engasjementer	 i	 forhold	 til	 forrige	
rapport,	eller	

b)	 rapportering	av	alle	store	engasjementer	minst	fire	ganger	i	
året.

2.	 Bortsett	fra	i	det	tilfellet	der	kredittinstitusjoner	anvender	
artikkel	114	 for	 anerkjennelse	av	 sikkerhet	ved	beregning	av	
verdien	på	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	111	nr.	1,	2	og	3,	
er	det	ikke	nødvendig	at	engasjementer	som	er	unntatt	i	henhold	
til	artikkel	113	nr.	3	bokstav	a)-d)	og	f)-h),	rapporteres	på	den	
måten	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 og	 rapporteringshyppigheten	 i	
henhold	 til	nr.	1	bokstav	b)	 i	denne	artikkel	kan	reduseres	 til	
to	ganger	per	år	for	engasjementene	nevnt	i	artikkel	113	nr.	3	
bokstav	e)	og	i)	og	i	artikkel	115	og	116.

Når	 en	 kredittinstitusjon	 anvender	 dette	 nummer,	 skal	 den	
ta	vare	på	de	framsatte	begrunnelsene	i	minst	ett	år	etter	den	
hendelsen	som	lå	til	grunn	for	unntaket,	slik	at	vedkommende	
myndigheter	kan	vurdere	om	det	er	berettiget.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 kreve	 at	 kredittinstitusjoner	
analyserer	 sine	 engasjementer	 med	 utstedere	 av	 sikkerheter	
når	 det	 gjelder	 mulige	 konsentrasjoner,	 og,	 der	 dette	 er	
hensiktsmessig,	 treffer	 tiltak	 eller	 rapporterer	 eventuelle	
betydelige	funn	til	vedkommende	myndighet.

Artikkel 111

1.	 En	 kredittinstitusjon	 kan	 ikke	 påta	 seg	 engasjementer	
med	en	kunde	eller	med	en	gruppe	av	kunder	med	innbyrdes	
forbindelser	 for	 en	 sum	 som	 overstiger	 25	 %	 av	 ansvarlig	
kapital.

2.	 Dersom	 vedkommende	 kunde	 eller	 gruppe	 av	 kunder	
med	innbyrdes	forbindelser	er	kredittinstitusjonens	morforetak	
eller	 datterforetak	 og/eller	 ett	 eller	 flere	 datterforetak	 av	
vedkommende	 morforetak,	 skal	 prosentandelen	 i	 nr.	 1	
reduseres	 til	 20	%.	Medlemsstatene	 kan	 imidlertid	 unnta	 de	
engasjementene	 som	 institusjonene	 inngår	 med	 slike	 kunder	
fra	20	%-begrensningen	dersom	de	fastsetter	bestemmelser	om	
særskilt	kontroll	med	slike	engasjementer	ved	hjelp	av	andre	
tiltak	eller	framgangsmåter.	De	skal	underrette	Kommisjonen	
og	Den	 europeiske	 komité	 for	 bankspørsmål	 om	 innholdet	 i	
slike	tiltak	eller	framgangsmåter.

3.	 En	kredittinstitusjon	kan	ikke	inngå	store	engasjementer	
som	samlet	overstiger	800	%	av	ansvarlig	kapital.
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4.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 til	 enhver	 tid	 overholde	 de	
grenser	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 2	 og	 3.	 med	 hensyn	 til	 sine	
engasjementer.	Dersom	engasjementene	unntaksvis	overstiger	
disse	grensene,	skal	en	rapport	om	dette	umiddelbart	oversendes	
vedkommende	 myndigheter,	 som	 dersom	 omstendighetene	
gjør	det	forsvarlig,	kan	gi	kredittinstitusjonen	en	begrenset	frist	
til	å	tilpasse	seg	disse	grensene.

Artikkel 112

1.	 I	 artikkel	 113-117	 menes	 med	 «garanti»	 også	
kredittderivater	som	er	anerkjent	 i	henhold	 til	artikkel	90-93,	
bortsett	fra	kredittilknyttede	verdipapirer.

2.	 I	 tilfeller	 der	 det	 i	 henhold	 til	 artikkel	 113-117	 kan	
tillates	 anerkjennelse	 av	 finansiert	 eller	 ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse,	 skal	 dette,	 med	 forbehold	 for	 nr.	 3,	 skje	
under	forutsetning	av	at	godkjenningskrav	og	andre	minstekrav	
overholdes,	slik	det	er	fastsatt	i	artikkel	90-93	for	beregning	av	
risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83.

3.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 anvender	 artikkel	 114	
nr.	2,	 skal	 anerkjennelse	av	finansiert	kredittbeskyttelse	være	
underlagt	de	relevante	kravene	i	artikkel	84-89.

Artikkel 113

1.	 Medlemsstatene	kan	pålegge	strengere	grenser	enn	dem	
som	er	fastsatt	i	artikkel	111.

2.	 Medlemsstatene	 kan	 helt	 eller	 delvis	 unnta	 fra	
anvendelsen	 av	 artikkel	 111	 nr.	 1,	 2	 og	 3	 de	 engasjementer	
en	 kredittinstitusjon	 inngår	 med	 sitt	 morforetak,	 med	
andre	 datterforetak	 av	 samme	 morforetak	 eller	 med	 egne	
datterforetak,	i	den	utstrekning	disse	foretakene	er	omfattet	av	
det	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	som	kredittinstitusjonen	selv	
er	underlagt,	i	samsvar	med	dette	direktiv	eller	med	gjeldende	
tilsvarende	standarder	i	en	tredjestat.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 helt	 eller	 delvis	 unnta	 følgende	
engasjementer	fra	anvendelsen	av	artikkel	111:

a)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	sentralmyndigheter	eller	
sentralbanker,	 som	usikret	ville	blitt	gitt	 en	 risikovekt	på	
0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

b)	 eiendeler	 som	 utgjør	 fordringer	 på	 internasjonale	
organisasjoner	 eller	 multilaterale	 utviklingsbanker,	 som	
usikret	 ville	 blitt	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	

c)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	med	uttrykkelige	garantier	
fra	 sentralmyndigheter,	 sentralbanker,	 internasjonale	
organisasjoner,	 multilaterale	 utviklingsbanker	 eller	
offentlige	foretak,	der	usikrede	fordringer	på	vedkommende	
foretak	 som	gir	garantien,	ville	blitt	 gitt	 en	 risikovekt	på	
0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

d)	 andre	 engasjementer	 som	 er	 inngått	med	 eller	 garanteres	
av	 sentralmyndigheter,	 sentralbanker,	 internasjonale	

organisasjoner,	 multilaterale	 utviklingsbanker	 eller	
offentlige	foretak,	der	usikrede	fordringer	på	foretaket	som	
engasjementet	 er	 inngått	med,	 eller	 som	garantien	 er	 gitt	
av,	ville	blitt	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	
78-83,	

e)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	engasjementer	
inngått	 med	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker	 som	
ikke	er	nevnt	under	bokstav	a),	som	er	angitt	i	og	eventuelt	
finansiert	i	låntakernes	nasjonale	valuta,	

f)	 eiendeler	 og	 andre	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	
som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	
stilt	 sikkerhet	 for	 i	 form	 av	 obligasjoner	 utstedt	 av	
sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker,	 internasjonale	
organisasjoner,	 multilaterale	 utviklingsbanker,	 regionale	
eller	 lokale	 myndigheter	 eller	 offentlige	 foretak	 i	
medlemsstatene,	 som	 utgjør	 fordringer	 på	 utstederen	 og	
ville	 blitt	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	 artikkel	
78-83,	

g)	 eiendeler	 og	 andre	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	
som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	 stilt	
sikkerhet	for	i	form	av	kontantinnskudd	hos	den	långivende	
kredittinstitusjon	 eller	 hos	 en	 kredittinstitusjon	 som	 er	
morforetaket	 til	 eller	 et	 datterforetak	 av	 den	 långivende	
institusjonen,	

h)	 eiendeler	 og	 andre	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	
som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	 stilt	
sikkerhet	 for	 i	 form	 av	 innskuddsbevis	 utstedt	 av	 den	
långivende	kredittinstitusjon,	eller	av	en	kredittinstitusjon	
som	er	den	långivende	kredittinstitusjons	morforetak	eller	
datterforetak,	og	som	er	oppbevart	hos	hvilken	som	helst	av	
disse,	

i)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	engasjementer	
inngått	 med	 institusjoner,	 med	 en	 løpetid	 på	 ett	 år	 eller	
mindre,	som	ikke	inngår	i	disse	institusjonenes	ansvarlige	
kapital,	

j)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	engasjementer	
inngått	med	 institusjoner	 som	 ikke	er	kredittinstitusjoner,	
men	 som	 oppfyller	 vilkårene	 nevnt	 i	 vedlegg	 VI	 del	 1	
nr.	85,	som	har	en	løpetid	på	ett	år	eller	mindre,	og	som	det	
er	stilt	sikkerhet	for	i	samsvar	med	nevnte	nummer,	

k)	 veksler	og	andre	tilsvarende	verdipapirer,	med	en	løpetid	på	
ett	år	eller	mindre,	undertegnet	av	andre	kredittinstitusjoner,	

l)	 obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	definert	i	vedlegg	VI	del	
1	nr.	68-70,	

m)	 i	 påvente	 av	 en	 senere	 samordning,	 eierandeler	 i	
forsikringsselskapene	nevnt	 i	 artikkel	 122	nr.	 1	 for	 inntil	
40	 %	 av	 ansvarlig	 kapital	 i	 den	 kredittinstitusjon	 som	
erverver	en	slik	eierandel,	

n)	 eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	regionale	eller	sentrale	
kredittinstitusjoner	 som	 den	 långivende	 kredittinstitusjon	
er	 knyttet	 til	 gjennom	 et	 nettverk	 i	 henhold	 til	 juridiske	
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eller	 vedtektsmessige	 bestemmelser,	 og	 som	 ifølge	 disse	
bestemmelser	har	ansvar	for	kontantoppgjørsvirksomheten	
i	nettverket,	

o)	 engasjementer	 som	 det,	 på	 en	 måte	 som	 oppfyller	
vedkommende	myndigheters	 krav,	 er	 stilt	 sikkerhet	 for	 i	
form	av	andre	verdipapirer	enn	dem	som	er	nevnt	i	bokstav	
f),	

p)	 lån	 som,	 på	 en	 måte	 som	 oppfyller	 vedkommende	
myndigheters	krav,	er	sikret	med	pant	i	boligeiendom	eller	
med	aksjer	i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	
henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	
senere	 tilsvarende	 lovgivning,	 samt	 leasingtransaksjoner	
som	 innebærer	 at	 utleier	 beholder	 full	 eiendomsrett	 over	
den	 utleide	 boligeiendommen	 så	 lenge	 leietaker	 ikke	 har	
utøvd	sin	kjøpsopsjon,	 i	begge	 tilfeller	 innenfor	50	%	av	
vedkommende	boligeiendoms	verdi,	

q)	 følgende	poster,	der	disse	ville	fått	en	risikovekt	på	50	%	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	og	bare	opptil	50	%	av	verdien	
av	vedkommende	faste	eiendom:

i)		 engasjementer	 med	 pantesikkerhet	 i	 kontorer	 eller	
annen	 næringseiendom,	 eller	 som	 er	 sikret	 gjennom	
aksjer	i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	
henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	
eller	 senere	 tilsvarende	 lovgivning,	 med	 hensyn	 til	
kontorer	eller	andre	næringslokaler,	og	

ii)	 engasjementer	 knyttet	 til	 leasingtransaksjoner	
med	 fast	 eiendom	 som	 gjelder	 kontorer	 eller	 andre	
næringslokaler.	

Ved	 anvendelsen	 av	 ii)	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
i	 alle	 medlemsstatene	 fram	 til	 31.	 desember	 2011	 tillate	
at	 kredittinstitusjoner	 anerkjenner	 100	 %	 av	 verdien	 av	
vedkommende	eiendom.	Ved	utgangen	av	denne	perioden	skal	
denne	behandlingen	gjennomgås	på	nytt.	Medlemsstatene	skal	
underrette	 Kommisjonen	 om	 hvilken	 bruk	 de	 gjør	 av	 denne	
fortrinnsbehandlingen,	

r)	 50	%	av	de	mellom-/lavrisikopostene	utenfor	balansen	som	
er	nevnt	i	vedlegg	II,	

s)	 under	 forutsetning	 av	 samtykke	 fra	 vedkommende	
myndigheter,	 andre	 garantier	 enn	 lånegarantier	 som	 har	
grunnlag	 i	 lov	 eller	 forskrift,	 og	 som	 gis	 til	 ordningens	
medlemmer	av	gjensidige	garantiordninger	med	status	som	
kredittinstitusjoner,	forutsatt	at	de	gis	en	risikovekt	på	20	%	
av	garantibeløpet,	og	

t)	 de	lavrisikoposter	utenfor	balansen	som	er	nevnt	i	vedlegg	
II,	 i	 den	 utstrekning	 det	 med	 vedkommende	 kunde	 eller	
gruppe	 av	 kunder	 med	 innbyrdes	 forbindelser	 er	 inngått	
en	 avtale	 som	 innebærer	 at	 engasjementet	 kan	 inngås	
bare	dersom	det	er	godtgjort	at	det	ikke	vil	medføre	noen	
overskridelse	av	grensene	som	skal	anvendes	i	henhold	til	
artikkel	111	nr.	1-3.

Kontanter	 mottatt	 i	 henhold	 til	 et	 kredittilknyttet	 verdipapir	
utstedt	 av	 kredittinstitusjonen	 samt	 en	 motparts	 lån	 til	 og	
innskudd	i	kredittinstitusjonen	som	er	underlagt	en	avtale	om	
motregning	 i	 balansen	 som	er	 godkjent	 i	 henhold	 til	 artikkel	
90-93,	skal	anses	for	å	være	omfattet	av	bokstav	g).

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 o)	 skal	 verdipapirer	 som	 stilles	 som	
sikkerhet,	 verdsettes	 til	 markedspris	 og	 ha	 en	 verdi	 som	
overstiger	de	garanterte	engasjementene,	og	enten	være	omsatt	
på	en	børs	eller	være	reelt	omsettelige	og	regelmessig	notert	på	
et	marked	 der	 det	 handles	 gjennom	profesjonelle,	 anerkjente	
aktører	 og	 der	 det,	 på	 en	 måte	 som	 oppfyller	 de	 krav	 som	
stilles	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 kredittinstitusjonens	
hjemstat,	kan	fastsettes	en	objektiv	pris	som	til	enhver	tid	gjør	
det	mulig	å	kontrollere	verdipapirenes	overskytende	verdi.	Den	
nødvendige	overskytende	verdien	skal	være	100	%.	Den	skal	
imidlertid	være	150	%	for	aksjer	og	50	%	for	obligasjoner	utstedt	
av	institusjoner	og	av	andre	regionale	eller	lokale	myndigheter	
i	medlemsstatene	 enn	dem	 som	er	 nevnt	 i	 bokstav	 f),	 og	 for	
obligasjoner	 utstedt	 av	 andre	 multilaterale	 utviklingsbanker	
enn	dem	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	
78-83.	Dersom	det	foreligger	manglende	motsvarende	løpetid	
mellom	engasjementet	og	kredittbeskyttelsen,	skal	sikkerhetene	
ikke	godkjennes.	Verdipapirer	 som	stilles	 som	sikkerhet,	kan	
ikke	inngå	i	kredittinstitusjoners	ansvarlige	kapital.

Med	hensyn	til	bokstav	p)	skal	verdien	av	eiendommen,	på	en	
måte	som	oppfyller	vedkommende	myndigheters	krav,	beregnes	
på	grunnlag	av	strenge	standarder	for	verdsetting	fastsatt	i	lov	
eller	 forskrift.	Verdsetting	 skal	 foretas	minst	 én	 gang	 per	 år.	
Med	 hensyn	 til	 bokstav	 p)	 menes	 med	 «boligeiendom»	 en	
eiendom	som	vil	bli	bebodd	eller	utleid	av	låntakeren.

Medlemsstatene	 skal	 underrette	Kommisjonen	om	eventuelle	
unntak	som	gis	i	henhold	til	bokstav	s),	for	å	sikre	at	de	ikke	
fører	til	konkurransevridning,

Artikkel 114

1.	 Med	forbehold	for	nr.	3	kan	medlemsstatene,	med	hensyn	
til	beregning	av	verdien	av	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	
111	 nr.	 1-3,	 når	 det	 gjelder	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	
den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	
artikkel	90-93,	som	et	alternativ	til	helt	eller	delvis	å	benytte	
seg	av	unntakene	 som	 tillates	 i	henhold	 til	 artikkel	113	nr.	3	
bokstav	 f),	 g),	 h)	 og	 o),	 tillate	 at	 slike	 kredittinstitusjoner	
benytter	 en	 verdi	 som	 er	 lavere	 enn	 engasjementsverdien,	
men	 ikke	 lavere	enn	summen	av	de	fullt	 justerte	verdiene	av	
deres	engasjementer	med	kunden	eller	gruppen	av	kunder	med	
innbyrdes	forbindelser.

I	 denne	 sammenheng	 menes	 med	 «fullt	 justert	
engasjementsverdi»	 den	 verdien	 som	 ble	 beregnet	 i	 henhold	
til	artikkel	90-93,	idet	det	tas	hensyn	til	kredittrisikoreduksjon,	
volatilitetsjusteringer	 og	 eventuell	 manglende	 motsvarende	
løpetid	(E*).

Dersom	 dette	 nummer	 anvendes	 på	 en	 kredittinstitusjon,	
kommer	 artikkel	 113	 nr.	 3	 bokstav	 f),	 g),	 h)	 og	 o)	 ikke	 til	
anvendelse	på	vedkommende	kredittinstitusjon.
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2.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 3	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 med	
tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 for	 tap	 ved	 mislighold	
og	 konverteringsfaktorer	 for	 en	 engasjementskategori	 i	
henhold	 til	 artikkel	 84-89,	 få	 tillatelse,	 dersom	 den	 på	 en	
måte	 som	 oppfyller	 vedkommende	 myndigheters	 krav,	 er	 i	
stand	til	å	estimere	virkningene	av	de	finansielle	sikkerhetene	
på	 sine	 engasjementer	 atskilt	 fra	 andre	 relevante	 sider	 ved	
institusjonens	 tap	 ved	 mislighold,	 til	 å	 anerkjenne	 slike	
virkninger	i	beregningen	av	verdien	av	engasjementer	i	henhold	
til	artikkel	111	nr.	1-3.

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 anse	 det	 for	 godtgjort	 at	
de	 estimater	 som	 er	 gjort	 av	 kredittinstitusjonen,	 er	 egnet	 til	
bruk	 ved	 reduksjon	 av	 engasjementsverdien	 med	 sikte	 på	 å	
overholde	bestemmelsene	i	artikkel	111.

Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	
estimater	for	virkningene	av	å	stille	finansielle	sikkerheter,	skal	
den	gjøre	dette	på	en	måte	som	er	forenlig	med	den	metoden	
som	benyttes	ved	beregningen	av	kapitalkrav.

Kredittinstitusjoner	 som	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	
estimater	for	tap	ved	mislighold	og	konverteringsfaktorer	for	en	
engasjementskategori	i	henhold	til	artikkel	84-89,	og	som	ikke	
beregner	verdien	av	sine	engasjementer	ved	hjelp	av	metoden	
nevnt	i	første	ledd,	kan	tillates	å	benytte	metoden	i	nr.	1	eller	
unntaket	i	artikkel	113	nr.	3	bokstav	o)	for	beregning	av	verdien	
av	engasjementer.	En	kredittinstitusjon	skal	bare	benytte	én	av	
disse	to	metodene.

3.	 En	 kredittinstitusjon	 som	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	
metodene	 beskrevet	 i	 nr.	 1	 og	 2	 ved	 beregning	 av	 verdien	
av	 engasjementer	 i	 henhold	 til	 artikkel	 111	 nr.	 1-3,	 skal	
utføre	 periodiske	 stresstester	 i	 forbindelse	 med	 sine	
kredittrisikokonsentrasjoner,	 herunder	 når	 det	 gjelder	 den	
realiserbare	verdien	av	eventuell	mottatt	sikkerhet.

Disse	 periodiske	 stresstestene	 skal	 avdekke	 risiko	 som	
forårsakes	 av	 potensielle	 endringer	 i	 markedsforhold	 som	
vil	 kunne	 ha	 en	 negativ	 innvirkning	 på	 kredittinstitusjonens	
kapitaldekningsgrad	og	på	 risiko	som	oppstår	ved	 realisering	
av	sikkerhet	i	situasjoner	med	belastning.

Kredittinstitusjonen	 skal	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	
myndigheter	at	de	utførte	stresstestene	er	tilstrekkelig	og	egnet	
for	vurdering	av	slik	risiko.

Dersom	en	 slik	 stresstest	 viser	 en	 lavere	 realiserbar	 verdi	 av	
mottatt	 sikkerhet	 enn	 den	 som	 ville	 vært	 tillatt	 i	 henhold	 til	
nr.	 1	 eller	 2,	 skal	 verdien	 av	 den	 sikkerhet	 som	 tillates	 ved	
beregning	av	verdien	av	engasjementer	med	hensyn	til	artikkel	
111	nr.	1-3,	reduseres	tilsvarende.

Slike	 kredittinstitusjoner	 skal	 inkludere	 følgende	 i	 sine	
strategier	for	å	håndtere	konsentrasjonsrisiko:	

a)	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 å	 håndtere	 risiko	
som	 følge	 av	 manglende	 motsvarende	 løpetid	 mellom	
engasjementer	 og	 eventuell	 kredittbeskyttelse	 for	 disse	
engasjementene,	

b)	 retningslinjer	og	framgangsmåter	i	tilfeller	der	en	stresstest	
viser	en	lavere	realiserbar	verdi	for	sikkerhet	enn	den	som	
det	er	tatt	hensyn	til	i	henhold	til	nr.	1	og	2,	og	

c)	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 knyttet	 til	
konsentrasjonsrisiko	 som	 følge	 av	 anvendelsen	 av	
teknikker	 for	 kredittrisikoreduksjon,	 og	 særlig	 store	
indirekte	kredittengasjementer,	for	eksempel	med	en	enkelt	
utsteder	av	verdipapirer	som	er	mottatt	som	sikkerhet.

4.	 Dersom	virkningene	av	å	stille	sikkerheter	blir	anerkjent	
på	 vilkårene	 i	 nr.	 1	 eller	 2,	 kan	 medlemsstatene	 behandle	
enhver	dekket	del	av	engasjementet	som	et	engasjement	med	
sikkerhetsutstederen	og	ikke	med	kunden.

Artikkel 115

1.	 Ved	anvendelsen	av	artikkel	111	nr.	1-3	kan	medlemsstatene	
gi	eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	medlemsstatenes	regionale	
eller	lokale	myndigheter,	en	risikovekt	på	20	%	dersom	disse	
fordringene	 ville	 bli	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 20	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	 78-83,	 og	 det	 samme	 gjelder	 andre	 engasjementer	
inngått	med	 eller	 garantert	 av	 slike	myndigheter,	 som	utgjør	
fordringer	som	gis	en	risikovekt	på	20	%	i	henhold	til	artikkel	
78-83.	Medlemsstatene	kan	imidlertid	redusere	risikovekten	til	
0	%	 for	 eiendeler	 som	utgjør	 fordringer	 på	medlemsstatenes	
regionale	 eller	 lokale	myndigheter,	 dersom	disse	 fordringene	
ville	bli	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	
og	for	andre	engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	slike	
myndigheter,	 som	utgjør	 fordringer	 som	gis	 en	 risikovekt	 på	
0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83.

2.	 Ved	 anvendelsen	 av	 artikkel	 111	 nr.	 1-3	 kan	
medlemsstatene	gi	eiendeler	som	utgjør	fordringer	på,	og	andre	
engasjementer	 inngått	 med,	 institusjoner,	 med	 en	 løpetid	 på	
mer	 enn	 ett,	men	 høyst	 tre	 år,	 en	 risikovekt	 på	 20	%,	 og	 gi	
eiendeler	som	utgjør	fordringer	på	institusjoner,	med	en	løpetid	
på	mer	enn	tre	år,	en	risikovekt	på	50	%,	forutsatt	at	sistnevnte	
fordringer	 representeres	 av	 gjeldsinstrumenter	 utstedt	 av	 en	
institusjon,	og	at	disse	gjeldsinstrumentene	etter	vedkommende	
myndigheters	 oppfatning	 er	 reelt	 omsettelige	 på	 et	 marked	
av	 profesjonelle	 aktører	 og	 daglig	 noteres	 på	 vedkommende	
marked,	 eller	 dersom	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	
utstedende	 institusjonenes	 hjemstat	 har	 gitt	 tillatelse	 til	
utstedelsen.	 Ikke	under	noen	omstendighet	kan	disse	postene	
inngå	i	ansvarlig	kapital.

Artikkel 116

Som	unntak	fra	artikkel	113	nr.	3	i)	og	artikkel	115	nr.	2	kan	
medlemsstatene	 gi	 en	 risikovekt	 på	 20	 %	 til	 eiendeler	 som	
utgjør	 fordringer	 på,	 og	 andre	 engasjementer	 inngått	 med	
institusjoner,	uten	hensyn	til	deres	løpetid.

Artikkel 117

1.	 Når	 et	 engasjement	 med	 en	 kunde	 er	 garantert	 av	 en	
tredjemann,	 eller	 det	 er	 stilt	 sikkerhet	 i	 form	av	verdipapirer	
utstedt	av	en	tredjemann	i	henhold	til	de	vilkår	som	er	fastsatt	i	
artikkel	113	nr.	3	bokstav	o),	kan	medlemsstatene	

a)	 behandle	 engasjementet	 som	 om	 det	 var	 et	 engasjement	
inngått	med	garantisten	og	ikke	med	kunden,	eller	
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b)	 behandle	 engasjementet	 som	 om	 det	 var	 et	 engasjement	
inngått	 med	 tredjemann	 og	 ikke	 med	 kunden,	 dersom	
engasjementet	som	er	definert	i	artikkel	113	nr.	3	bokstav	
o)	er	garantert	ved	at	det	er	stilt	sikkerhet	på	de	vilkår	som	
er	fastsatt	der.

2.	 Dersom	medlemsstatene	anvender	behandlingen	fastsatt	i	
nr.	1	bokstav	a),	

a)	 og	dersom	garantien	er	angitt	i	en	annen	valuta	enn	den	som	
er	angitt	 for	engasjementet,	vil	beløpet	 for	engasjementet	
som	anses	for	å	være	dekket,	bli	beregnet	 i	samsvar	med	
bestemmelsene	om	behandling	av	manglende	motsvarende	
valuta	for	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	i	vedlegg	VIII,	

b)	 vil	 et	 misforhold	 mellom	 engasjementets	 løpetid	 og	
beskyttelsens	 løpetid	 bli	 behandlet	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	om	behandling	av	manglende	motsvarende	
løpetid	i	vedlegg	VIII,	og	

c)	 kan	delvis	dekning	anerkjennes	i	samsvar	med	behandlingen	
i	vedlegg	VIII.

Artikkel 118

Dersom	en	kredittinstitusjons	forpliktelser,	på	individuelt	eller	
delkonsolidert	grunnlag,	i	henhold	til	dette	avsnitt	ikke	anvendes	
i	 henhold	 til	 artikkel	 69	 nr.	 1,	 eller	 dersom	 bestemmelsene	
i	 artikkel	 70	 anvendes	 på	 morkredittinstitusjoner	 i	 en	
medlemsstat,	skal	det	treffes	tiltak	for	å	sikre	en	tilfredsstillende	
fordeling	av	risiko	innenfor	konsernet.

Artikkel 119

Senest	 31.	 desember	 2007	 skal	 Kommisjonen	 oversende	 en	
rapport	 til	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 om	 anvendelsen	 av	
dette	avsnitt,	sammen	med	eventuelle	egnede	forslag.

Av s n i t t 	 6

Kva l i f i s e r e n d e 	 e i e r a n d e l e r 	 u t e n f o r	
f i n a n s s e k t o r e n

Artikkel 120

1.	 Ingen	kredittinstitusjon	kan	ha	en	kvalifiserende	eierandel	
som	 overstiger	 15	 %	 av	 vedkommende	 kredittinstitusjons	
ansvarlige	kapital,	i	et	foretak	som	verken	er	en	kredittinstitusjon,	
en	 finansinstitusjon	 eller	 et	 foretak	 som	 utøver	 virksomhet	
som	 er	 direkte	 forbundet	 med	 bankvirksomhet	 eller	 gjelder	
tjenester	 i	 tilknytning	 til	 bankvirksomhet,	 som	 for	 eksempel	
leasing,	 fordringsdiskontering,	 forvaltning	 av	verdipapirfond,	
håndtering	 av	 databehandlingstjenester	 eller	 annen	 lignende	
virksomhet.

2.	 Det	 samlede	 beløpet	 for	 en	 kredittinstitusjons	
kvalifiserende	eierandeler	i	andre	foretak	enn	kredittinstitusjoner,	
finansinstitusjoner	 eller	 foretak	 som	 utøver	 virksomhet	
som	 er	 direkte	 forbundet	 med	 bankvirksomhet	 eller	 gjelder	
tjenester	 i	 tilknytning	 til	 bankvirksomhet,	 som	 for	 eksempel	
leasing,	 fordringsdiskontering,	 forvaltning	 av	verdipapirfond,	
håndtering	 av	 databehandlingstjenester	 eller	 annen	 lignende	
virksomhet,	 kan	 ikke	overstige	60	%	av	kredittinstitusjonens	
ansvarlige	kapital.

3.	 Grensene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 og	 2	 kan	 overskrides	 bare	 i	
unntakstilfeller.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	 imidlertid	vedkommende	
myndigheter	 kreve	 at	 en	 kredittinstitusjon	 enten	 øker	 sin	
ansvarlige	kapital	eller	treffer	andre	tilsvarende	tiltak.

Artikkel 121

Aksjer	 som	 innehas	 midlertidig	 som	 ledd	 i	 en	 økonomisk	
sanerings-	eller	redningsoperasjon,	eller	som	ledd	i	en	ordinær	
fulltegningsgaranti,	 eller	 som	 innehas	 i	 en	 institusjons	 eget	
navn	på	vegne	av	andre,	 skal	 ikke	 regnes	som	kvalifiserende	
eierandeler	ved	beregningen	av	grensene	fastsatt	i	artikkel	120	
nr.	1	og	2.	Aksjer	 som	 ikke	er	finansielle	anleggsmidler	 som	
definert	i	artikkel	35	nr.	2	i	direktiv	86/635/EØF,	skal	ikke	tas	
med	i	beregningen.

Artikkel 122

1.	 Medlemsstatene	kan	unnlate	å	anvende	grensene	fastsatt	
i	 artikkel	 120	nr.	 1	 og	2	på	 eierandeler	 i	 forsikringsforetak	 i	
henhold	til	direktiv	73/239/EØF	og	direktiv	2002/83/EF,	eller	i	
gjenforsikringsforetak	i	henhold	til	direktiv	98/78/EF.

2.	 Medlemsstatene	 kan	 fastsette	 at	 vedkommende	
myndigheter	 ikke	 skal	 anvende	 grensene	 i	 artikkel	 120	 nr.	 1	
og	 2	 dersom	 de	 bestemmer	 at	 100	 %	 av	 de	 beløp	 som	 en	
kredittinstitusjons	 kvalifiserende	 eierandeler	 overstiger	 de	
nevnte	 grensene	med,	 skal	 dekkes	 av	 ansvarlig	 kapital,	 samt	
at	 ansvarlig	 kapital	 ikke	 skal	 inngå	 i	 beregningen	 i	 henhold	
til	artikkel	75.	Dersom	begge	grensene	i	artikkel	120	nr.	1	og	
2	 overholdes,	 skal	 det	 største	 av	 de	 overskytende	 beløpene	
dekkes	av	ansvarlig	kapital.

KAPITTEL 3

Kredittinstitusjoners vurderingsprosess

Artikkel 123

Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 sunne,	 effektive	 og	
fullstendige	strategier	og	metoder	for	løpende	å	kunne	vurdere	
og	opprettholde	de	beløp,	typer	og	den	fordeling	av	ansvarlig	
kapital	 som	 de	 anser	 for	 tilstrekkelig	 til	 å	 dekke	 arten	 av	
og	 nivået	 for	 den	 risiko	 som	 institusjonene	 er	 eller	 kan	 bli	
eksponert	for.

Slike	 strategier	 og	metoder	 skal	 være	 underlagt	 regelmessig	
intern	vurdering	for	å	sikre	at	de	fortsatt	er	fyllestgjørende	og	
står	 i	 forhold	 til	 arten	av,	 størrelsen	på	og	kompleksiteten	 til	
vedkommende	kredittinstitusjons	virksomhet.
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KAPITTEL 4

Vedkommende myndigheters tilsyn og opplysningsplikt 

Av s n i t t 	 1

T i l s y n

Artikkel 124

1.	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 tekniske	 kriteriene	 i	 vedlegg	
XI	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 kontrollere	 de	
styringsformer,	 strategier,	 framgangsmåter	 og	 ordninger	 som	
kredittinstitusjonen	 har	 gjennomført	 for	 å	 overholde	 dette	
direktiv,	 samt	 vurdere	 den	 risiko	 som	 kredittinstitusjonen	 er	
eller	kan	bli	eksponert	for.

2.	 Omfanget	av	kontrollen	og	vurderingen	nevnt	i	nr.	1	skal	
tilsvare	kravene	i	dette	direktiv.

3.	 På	 grunnlag	 av	 kontrollen	 og	 vurderingen	 nevnt	
i	 nr.	 1	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 avgjøre	 om	 de	
styringsformer,	 strategier,	 framgangsmåter	 og	 ordninger	 som	
kredittinstitusjonene	 har	 gjennomført,	 samt	 ansvarlig	 kapital	
som	innehas	av	disse	institusjonene,	sikrer	en	solid	håndtering	
og	dekning	av	risiko.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 fastsette	 hyppigheten	
og	omfanget	av	kontrollen	og	vurderingen	nevnt	i	nr.	1,	idet	det	
tas	hensyn	til	størrelse,	betydning	for	systemet,	art,	omfang	og	
kompleksitet	når	det	gjelder	vedkommende	kredittinstitusjons	
virksomhet,	samt	til	forholdsmessighetsprinsippet.	Kontrollen	
og	vurderingen	skal	ajourføres	minst	én	gang	per	år.

5.	 Kontrollen	 og	 vurderingen	 som	 blir	 utført	 av	
vedkommende	myndigheter,	skal	omfatte	kredittinstitusjoners	
eksponering	for	renterisiko	i	forbindelse	med	annen	virksomhet	
enn	handel.	Det	skal	treffes	tiltak	når	det	gjelder	institusjoner	
hvis	økonomiske	verdi	faller	med	mer	enn	20	%	av	ansvarlig	
kapital	 som	 et	 resultat	 av	 en	 plutselig	 og	 uventet	 endring	
i	 rentesatser	 av	 en	 størrelsesorden	 som	 skal	 fastsettes	 av	
vedkommende	myndigheter,	og	som	ikke	skal	være	forskjellig	
for	ulike	kredittinstitusjoner.

Artikkel 125

1.	 Når	 et	 morforetak	 er	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 en	
medlemsstat	eller	en	morkredittinstitusjon	i	EU,	skal	tilsyn	på	
konsolidert	 grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndigheter	
som	 har	 gitt	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 tillatelse	 i	
henhold	til	artikkel	6.

2.	 Når	 morforetaket	 til	 en	 kredittinstitusjon	 er	 et	
finansielt	 morholdingselskap	 i	 en	 medlemsstat,	 eller	 et	
finansielt	morholdingselskap	 i	EU,	 skal	 tilsyn	 på	 konsolidert	
grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndigheter	 som	 har	
gitt	 vedkommende	 kredittinstitusjon	 tillatelse	 i	 henhold	 til		
artikkel	6.

Artikkel 126

1.	 Når	 kredittinstitusjoner	 med	 tillatelse	 i	 en	 eller	 flere	
medlemsstater	har	 som	sitt	morforetak	det	 samme	finansielle	
morholdingselskapet	 i	 en	 medlemsstat,	 eller	 det	 samme	
finansielle	morholdingselskapet	i	EU,	skal	tilsyn	på	konsolidert	
grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndigheter	 for	 den	
kredittinstitusjon	som	har	 tillatelse	 i	den	medlemsstat	der	det	
finansielle	holdingselskapet	ble	opprettet.

Dersom	 morforetakene	 til	 kredittinstitusjoner	 med	 tillatelse	
i	 to	 eller	 flere	 medlemsstater	 har	 mer	 enn	 ett	 finansielt	
holdingselskap	 med	 hovedkontor	 i	 ulike	 medlemsstater,	 og	
det	 er	 en	 kredittinstitusjon	 i	 hver	 av	 disse	 medlemsstatene,	
skal	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	
myndighet	 for	 den	 kredittinstitusjon	 som	 har	 den	 største	
samlede	balansen.

2.	 Dersom	 mer	 enn	 én	 kredittinstitusjon	 med	 tillatelse	
i	 Fellesskapet	 har	 som	 morforetak	 det	 samme	 finansielle	
holdingselskapet,	 og	 ingen	 av	 disse	 kredittinstitusjonene	
har	 tillatelse	 i	 den	 medlemsstat	 der	 det	 finansielle	
holdingselskapet	 ble	 opprettet,	 skal	 tilsyn	 på	 konsolidert	
grunnlag	 utøves	 av	 vedkommende	 myndighet	 som	 gav	
tillatelse	 til	 kredittinstitusjonen	 med	 den	 største	 samlede	
balansen,	 som	 i	 henhold	 til	 dette	 direktiv	 skal	 anses	 for	 å	
være	 den	 kredittinstitusjon	 som	 kontrolleres	 av	 et	 finansielt	
morholdingselskap	i	EU.

3.	 I	 særlige	 tilfeller	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 ved	
felles	avtale	sette	til	side	kriteriene	nevnt	i	nr.	1	og	2	dersom	det	
vil	være	uhensiktsmessig	å	anvende	dem,	 idet	det	 tas	hensyn	
til	 kredittinstitusjonene	 og	den	 relative	 betydningen	 av	 deres	
virksomhet	 i	 ulike	 stater,	 og	 utpeke	 en	 annen	 vedkommende	
myndighet	 til	 å	 utøve	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag.	 I	 slike	
tilfeller	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 før	 de	 treffer	 sin	
beslutning	gi	morkredittinstitusjonen	i	EU	eller	det	finansielle	
morholdingselskapet	 i	 EU	 eller	 kredittinstitusjonen	 med	
den	 største	 samlede	 balansen,	 mulighet	 til	 å	 uttale	 seg	 om	
vedkommende	beslutning.

4.	 Vedkommende	myndigheter	skal	underrette	Kommisjonen	
og	Rådet	om	avtaler	som	omfattes	av	nr.	3.

Artikkel 127

1.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	
for,	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 å	 påse	 at	 finansielle	
holdingselskaper	 omfattes	 av	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag.	
Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 135	 skal	 konsolideringen	 av	 det	
finansielle	holdingselskapets	finansielle	stilling	på	ingen	måte	
innebære	 at	 vedkommende	myndigheter	 har	 plikt	 til	 å	 utøve	
en	 tilsynsfunksjon	overfor	det	finansielle	holdingselskapet	på	
individuelt	grunnlag.

2.	 Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	
unntar	 en	kredittinstitusjon	 som	er	 et	 datterforetak,	 fra	 tilsyn	
på	konsolidert	grunnlag	under	henvisning	til	et	av	 tilfellene	i	
artikkel	73	nr.	1	bokstav	b)	og	c),	kan	vedkommende	myndigheter	
i	den	medlemsstat	der	denne	datterkredittinstitusjonen	 ligger,	
be	morforetaket	om	opplysninger	som	kan	gjøre	det	enklere	å	
føre	tilsyn	med	vedkommende	kredittinstitusjon.
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3.	 Medlemsstatene	 skal	 vedta	 bestemmelser	 om	 at	
vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	 tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag	 kan	 be	 datterforetakene	 til	 en	
kredittinstitusjon	 eller	 et	 finansielt	 holdingselskap	 som	 ikke	
omfattes	av	bestemmelsene	om	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	
om	opplysningene	nevnt	i	artikkel	137.	I	slike	tilfeller	kommer	
framgangsmåtene	for	oversendelse	og	kontroll	av	opplysninger	
som	fastsatt	i	nevnte	artikkel,	til	anvendelse.

Artikkel 128

Når	 det	 i	medlemsstatene	 finnes	 flere	 enn	 én	 vedkommende	
myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	 kreditt-	 og	
finansinstitusjoner,	skal	medlemsstatene	treffe	de	tiltak	som	er	
nødvendige	for	å	samordne	disse	myndighetene.

Artikkel 129

1.	 I	 tillegg	 til	 de	 forpliktelser	 som	 pålegges	 ved	
bestemmelsene	i	dette	direktiv,	skal	vedkommende	myndighet	
med	ansvar	for	utøvelse	av	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	med	
morkredittinstitusjoner	i	EU	og	kredittinstitusjoner	kontrollert	
av	 finansielle	 morholdingselskaper	 i	 EU,	 utføre	 følgende	
oppgaver:	

a)	 samordne	 innsamling	 og	 spredning	 av	 relevante	 eller	
svært	 viktige	 opplysninger	 i	 normalsituasjoner	 og	 i	
nødssituasjoner,	og	

b)	 planlegge	 og	 samordne	 tilsynsvirksomhet	 i	
normalsituasjoner	 og	 i	 nødssituasjoner,	 herunder	 i	
tilknytning	til	virksomheten	i	artikkel	124,	i	samarbeid	med	
berørte	vedkommende	myndigheter.

2.	 Når	 det	 gjelder	 søknader	 om	 de	 tillatelser	 som	 er	
omhandlet	i	henholdsvis	artikkel	84	nr.	1,	artikkel	87	nr.	9	og	
artikkel	105	samt	i	vedlegg	III	del	6,	fra	en	morkredittinstitusjon	
i	EU	og	dens	datterforetak,	eller	i	fellesskap	fra	datterforetakene	
til	 et	 finansielt	 morholdingselskap	 i	 EU,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	 arbeide	 i	 fullt	 samråd	 for	 å	 avgjøre	 om	 den	
tillatelsen	det	er	søkt	om,	skal	gis,	og	for	å	fastsette	eventuelle	
vilkår	for	en	slik	tillatelse.

En	søknad	som	omhandlet	i	første	ledd	skal	bare	inngis	til	den	
vedkommende	myndighet	som	er	nevnt	i	nr.	1.

Vedkommende	myndigheter	skal	gjøre	det	de	kan	for	å	oppnå	
en	felles	beslutning	om	søknaden	innen	seks	måneder.	Denne	
felles	beslutningen	skal	foreligge	i	et	dokument	som	inneholder	
den	fullstendig	begrunnede	beslutningen,	som	skal	oversendes	
søkeren	av	vedkommende	myndighet	nevnt	i	nr.	1.

Perioden	 nevnt	 i	 tredje	 ledd	 skal	 regnes	 fra	 den	 dato	 da	
vedkommende	myndighet	nevnt	i	nr.	1	mottok	den	fullstendige	
søknaden.	 Vedkommende	 myndighet	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal	
omgående	 oversende	 den	 fullstendige	 søknaden	 til	 de	 andre	
vedkommende	myndigheter.

Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 felles	 beslutning	 fra	
vedkommende	 myndigheter	 innen	 seks	 måneder,	 skal	
vedkommende	myndighet	nevnt	i	nr.	1	treffe	sin	egen	beslutning	
om	 søknaden.	 Beslutningen	 skal	 foreligge	 i	 et	 dokument	
som	 inneholder	 beslutningen	 med	 fullstendig	 begrunnelse,	
og	 skal	 ta	 hensyn	 til	 de	 andre	 vedkommende	 myndigheters	

synspunkter	 og	 forbehold	 som	 er	 kommet	 til	 uttrykk	 i	 løpet	
av	 seksmånedersperioden.	 Beslutningen	 skal	 oversendes	
til	 søkeren	 og	 til	 de	 andre	 vedkommende	 myndigheter	 av	
vedkommende	myndigheter	nevnt	i	nr.	1.

Beslutningene	 nevnt	 i	 tredje	 og	 femte	 ledd	 skal	 anerkjennes	
som	endelige	og	anvendes	av	vedkommende	myndigheter	i	de	
berørte	medlemsstater.

Artikkel 130

1.	 Når	det	oppstår	en	nødssituasjon	innenfor	et	bankkonsern	
som	 ville	 kunne	 skade	 finanssystemets	 stabilitet	 i	 en	 av	
medlemsstatene	der	foretak	innen	et	konsern	har	fått	tillatelse,	
skal	 vedkommende	 myndighet	 med	 ansvar	 for	 utøvelse	 av	
tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 så	 snart	 det	 er	 praktisk	mulig	
og	i	henhold	til	kapittel	1	avsnitt	2,	varsle	myndighetene	nevnt	
i	 artikkel	49	bokstav	a)	og	 i	 artikkel	50.	Denne	 forpliktelsen	
skal	 gjelde	 for	 alle	 vedkommende	 myndigheter	 som	 er	
identifisert	i	henhold	til	artikkel	125	og	126	i	forbindelse	med	
et	bestemt	konsern,	og	for	den	vedkommende	myndighet	som	
er	identifisert	i	henhold	til	artikkel	129	nr.	1.	Der	dette	er	mulig	
skal	 vedkommende	myndighet	 benytte	 eksisterende	 definerte	
kommunikasjonskanaler.

2.	 Vedkommende	 myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	 grunnlag	 skal,	 når	 den	 trenger	 opplysninger	 som	
allerede	 er	 gitt	 til	 en	 annen	 vedkommende	 myndighet,	 når	
som	 helst	 kunne	 kontakte	 denne	 myndighet	 for	 å	 forhindre	
dobbeltrapportering	 til	 de	 ulike	 myndighetene	 som	 deltar	 i	
tilsynet.

Artikkel 131

For	 å	 tilrettelegge	 for	 og	 opprette	 et	 effektivt	 tilsyn	 skal	
vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	grunnlag	og	andre	vedkommende	myndigheter	ha	
innført	skriftlige	samordnings-	og	samarbeidsordninger.

I	 henhold	 til	 disse	 ordningene	 kan	 andre	 oppgaver	 overlates	
til	 vedkommende	 myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	 grunnlag,	 og	 det	 kan	 fastsettes	 framgangsmåter	
for	beslutningstaking	og	samarbeid	med	andre	vedkommende	
myndigheter.

Vedkommende	myndigheter	med	 ansvar	 for	 å	 gi	 tillatelse	 til	
datterforetaket	til	et	morforetak	som	er	en	kredittinstitusjon,	kan	
ved	tosidig	avtale	delegere	sitt	tilsynsansvar	til	vedkommende	
myndigheter	 som	 gav	 tillatelse	 til	 og	 fører	 tilsyn	 med	
morforetaket,	slik	at	de	påtar	seg	ansvar	for	å	føre	tilsyn	med	
datterforetaket	i	samsvar	med	dette	direktiv.	Kommisjonen	skal	
holdes	underrettet	om	at	slike	avtaler	finnes	og	om	innholdet	i	
dem.	Den	skal	videresende	slike	opplysninger	til	vedkommende	
myndigheter	i	de	andre	medlemsstatene	og	til	Den	europeiske	
komité	for	bankspørsmål.

Artikkel 132

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 samarbeide	 nært	 med	
hverandre.	 De	 skal	 gi	 hverandre	 alle	 opplysninger	 som	 er	
viktige	eller	relevante	for	utøvelsen	av	de	andre	myndighetenes	
tilsynsoppgaver	i	henhold	til	dette	direktiv.	I	denne	forbindelse	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 på	 anmodning	 oversende	
alle	relevante	opplysninger	og	på	eget	initiativ	oversende	alle	
vesentlige	opplysninger.

Opplysningene	nevnt	i	første	ledd	skal	anses	som	svært	viktige	
dersom	de	 i	vesentlig	grad	vil	kunne	påvirke	vurderingen	av	
den	finansielle	økonomiske	soliditeten	til	en	kredittinstitusjon	
eller	finansinstitusjon	i	en	medlemsstat.
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Særlig	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	
for	 konsolidert	 tilsyn	 med	 morkredittinstitusjoner	 i	
EU	 og	 kredittinstitusjoner	 kontrollert	 av	 finansielle	
morholdingselskaper	 i	 EU	 gi	 vedkommende	 myndigheter	 i	
andre	 medlemsstater	 som	 fører	 tilsyn	 med	 datterforetak	 av	
disse	morforetakene,	alle	relevante	opplysninger.	Når	omfanget	
av	 relevante	opplysninger	 skal	 fastsettes,	 skal	det	 tas	hensyn	
til	 disse	 datterforetakenes	 betydning	 innenfor	 vedkommende	
medlemsstaters	finanssystem.

De	svært	viktige	opplysningene	nevnt	i	første	ledd	skal	særlig	
omfatte	følgende:

a)	 identifisering	 av	 konsernstrukturen	 til	 alle	 større	
kredittinstitusjoner	 i	 et	 konsern,	 og	 av	 vedkommende	
myndigheter	for	kredittinstitusjonene	i	konsernet,	

b)	 framgangsmåter	 for	 innsamling	 av	 opplysninger	 fra	
kredittinstitusjonene	 i	 et	 konsern	 samt	 kontroll	 av	 disse	
opplysningene,	

c)	 negativ	 utvikling	 i	 kredittinstitusjoner	 eller	 i	 andre	
foretak	 i	 et	 konsern,	 som	kan	 gi	 alvorlige	 virkninger	 for	
kredittinstitusjonene,	og	

d)	 viktige	 sanksjoner	 og	 ekstraordinære	 tiltak	 truffet	 av	
vedkommende	myndigheter	 i	samsvar	med	dette	direktiv,	
herunder	 innføring	 av	 et	 ekstra	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	
artikkel	136	og	 innføring	av	eventuelle	begrensninger	på	
bruken	av	metoden	 for	 avansert	måling	 for	beregning	av	
kravene	til	ansvarlig	kapital	i	henhold	til	artikkel	105.

2.	 Vedkommende	myndigheter	med	 ansvar	 for	 tilsyn	med	
kredittinstitusjoner	 kontrollert	 av	 en	 morkredittinstitusjon	
i	 EU	 skal,	 når	 dette	 er	 mulig,	 kontakte	 den	 vedkommende	
myndighet	som	er	nevnt	i	artikkel	129	nr.	1	når	de	har	behov	
for	 opplysninger	 om	 gjennomføringen	 av	 tilnærmingsmåter	
og	metoder	i	henhold	til	dette	direktiv	som	allerede	kan	være	
tilgjengelige	for	den	berørte	vedkommende	myndighet.

3.	 Berørte	 vedkommende	myndigheter	 skal,	 før	 de	 treffer	
sin	 beslutning	 og	 dersom	 beslutningen	 er	 av	 betydning	 for	
andre	 vedkommende	 myndigheters	 tilsynsoppgaver,	 rådføre	
seg	med	hverandre	om	følgende:	

a)	 endringer	i	aksjeeier-,	organisasjons-	eller	ledelsesstrukturen	
i	kredittinstitusjoner	i	et	konsern,	som	krever	vedkommende	
myndigheters	godkjenning	eller	tillatelse,	og	

b)	 viktige	 sanksjoner	 eller	 ekstraordinære	 tiltak	 truffet	 av	
vedkommende	 myndigheter,	 herunder	 innføring	 av	 et	
ekstra	 kapitalkrav	 i	 henhold	 til	 artikkel	 136	og	 innføring	
av	 eventuelle	 begrensninger	 på	 bruken	 av	 metoden	 for	
avansert	 måling	 for	 beregning	 av	 kravene	 til	 ansvarlig	
kapital	i	henhold	til	artikkel	105.

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 b)	 skal	 vedkommende	 myndigheter	
med	ansvar	for	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	alltid	rådspørres.

En	 vedkommende	 myndighet	 kan	 imidlertid	 beslutte	 ikke	
å	 rådføre	 seg	 i	 hastesaker	 eller	 når	 slikt	 samråd	 kan	 gjøre	
beslutningene	mindre	 effektive.	 I	 så	 fall	 skal	 vedkommende	
myndighet	 umiddelbart	 underrette	 de	 andre	 vedkommende	
myndigheter.

Artikkel 133

1.	 Vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	føre	tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag	 skal	 for	 tilsynsformål	 kreve	 full	
konsolidering	av	alle	kredittinstitusjoner	og	finansinstitusjoner	
som	er	datterforetak	av	et	morforetak.

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 imidlertid	 kreve	 bare	
forholdsmessig	 konsolidering	 dersom	 forpliktelsen	 til	 et	
morforetak	 som	 eier	 en	 kapitalandel,	 etter	 deres	 mening	 er	
begrenset	 til	 denne	 kapitalandelen	 på	 grunn	 av	 forpliktelsen	
til	andre	aksjeeiere	eller	medlemmer	med	tilstrekkelig	solvens.	
De	andre	aksjeeiernes	og	medlemmenes	forpliktelse	må	være	
klart	fastslått,	om	nødvendig	ved	hjelp	av	formelt	undertegnede	
dokumenter.

I	 tilfeller	 der	 foretak	 har	 en	 tilknytning	 som	 omhandlet	 i	
artikkel	 12	 nr.	 1	 i	 direktiv	 83/349/EØF,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	fastsette	hvordan	konsolidering	skal	foretas.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 å	 føre	
tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 skal	 kreve	 forholdsmessig	
konsolidering	 av	 kapitalinteresser	 i	 kredittinstitusjoner	 og	
finansinstitusjoner	 som	 styres	 i	 fellesskap	 av	 et	 foretak	 som	
inngår	 i	 konsolideringen	 sammen	med	 ett	 eller	 flere	 foretak	
som	 ikke	 inngår	 i	 konsolideringen,	 når	 disse	 foretakenes	
forpliktelser	er	begrenset	til	den	del	av	kapitalen	de	innehar.

3.	 Når	 det	 gjelder	 kapitalinteresser	 eller	 andre	 former	
for	 kapitalbindinger	 enn	 dem	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 1	 og	 2,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 fastsette	 om	 og	 hvordan	
konsolidering	skal	finne	sted.	Særlig	kan	de	 tillate	eller	påby	
bruk	 av	 egenkapitalmetoden.	Denne	metoden	 skal	 imidlertid	
ikke	 innebære	 at	 de	 berørte	 foretakene	 omfattes	 av	 tilsyn	 på	
konsolidert	grunnlag.

Artikkel 134

1.	 Uten	 at	 det	 berører	 artikkel	 133	 skal	 vedkommende	
myndigheter	 i	 følgende	 tilfeller	 fastsette	 om	 og	 hvordan	
konsolideringen	skal	finne	sted:	

a)	 når	en	kredittinstitusjon	etter	vedkommende	myndigheters	
oppfatning	utøver	en	betydelig	innflytelse	på	én	eller	flere	
kredittinstitusjoner	 eller	 finansinstitusjoner,	 men	 uten	 å	
inneha	en	kapitalinteresse	i	eller	ha	andre	kapitalbindinger	
til	disse	institusjonene,	og	

b)	 når	to	eller	flere	kredittinstitusjoner	eller	finansinstitusjoner	
er	underlagt	en	felles	ledelse,	uten	at	dette	er	fastsatt	i	en	
avtale	eller	i	stiftelsesdokumenter	eller	vedtekter.
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Vedkommende	myndigheter	kan	særlig	tillate	eller	kreve	bruk	
av	den	metoden	som	er	fastsatt	i	artikkel	12	i	direktiv	83/349/
EØF.	 Denne	 metoden	 skal	 imidlertid	 ikke	 innebære	 at	 de	
berørte	foretakene	omfattes	av	konsolidert	tilsyn.

2.	 Når	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 kreves	 i	 henhold	 til	
artikkel	125	og	126,	skal	foretak	som	yter	tilleggstjenester,	og	
kapitalforvaltningsforetak	som	definert	 i	direktiv	2002/87	EF	
tas	med	 i	 konsolideringen	 i	 de	 tilfeller	 og	 i	 samsvar	med	de	
metoder	som	er	fastsatt	i	artikkel	133	og	i	nr.	1	i	denne	artikkel.

Artikkel 135

Medlemsstatene	 skal	 kreve	 at	 personer	 som	 faktisk	 leder	
forretningsvirksomheten	 til	 et	 finansielt	 holdingselskap,	 har	
den	nødvendige	gode	vandel	og	tilstrekkelig	erfaring	til	å	utøve	
disse	funksjonene.

Artikkel 136

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	som	ikke	oppfyller	kravene	i	dette	direktiv,	
treffer	 de	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 bringe	 forholdet	 i	
orden	på	et	tidlig	tidspunkt.

For	 disse	 formål	 skal	 de	 tiltak	 som	 er	 tilgjengelige	 for	
vedkommende	myndigheter,	omfatte	følgende:	

a)	 vedkommende	myndigheter	kan	pålegge	kredittinstitusjoner	
å	 ha	 ansvarlig	 kapital	 ut	 over	 det	 minstenivået	 som	 er	
fastsatt	i	artikkel	75,	

b)	 de	 kan	 kreve	 en	 styrking	 av	 de	 styringsformer,	
framgangsmåter,	 ordninger	 og	 strategier	 som	 er	
gjennomført	for	å	etterkomme	artikkel	22	og	123,	

c)	 de	 kan	 kreve	 at	 kredittinstitusjoner	 anvender	 en	 særlig	
avsetningspolitikk	eller	en	særlig	behandling	av	eiendeler	i	
forbindelse	med	kravet	til	ansvarlig	kapital,	

d)	 de	 kan	 innskrenke	 eller	 begrense	 kredittinstitusjoners	
forretningsvirksomhet,	drift	eller	nettverk,	og	

e)	 de	 kan	 kreve	 en	 reduksjon	 av	 den	 risiko	 som	 ligger	 i	
kredittinstitusjoners	virksomhet,	produkter	og	systemer.

Slike	tiltak	skal	treffes	i	henhold	til	kapittel	1	avsnitt	2.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 minst	 stille	 særlige	
krav	til	ansvarlig	kapital	utover	det	minstenivå	som	er	fastsatt	
i	 artikkel	 75,	 overfor	 kredittinstitusjoner	 som	 ikke	 oppfyller	
kravene	 i	artikkel	22,	109	og	123,	eller	som	det	er	 truffet	en	
negativ	avgjørelse	for	i	de	tilfeller	som	er	beskrevet	i	artikkel	
124	nr.	3,	dersom	anvendelsen	av	andre	tiltak	alene	ikke	med	
sannsynlighet	 vil	 bedre	 styringsformene,	 framgangsmåtene,	
ordningene	 og	 strategiene	 i	 tilstrekkelig	 grad	 innenfor	 en	
hensiktsmessig	tidsramme.

Artikkel 137

1.	 I	 påvente	 av	 en	 ytterligere	 samordning	 av	
konsolideringsmetoder	 skal	 medlemsstatene	 fastsette	 at	 når	
morforetaket	til	én	eller	flere	kredittinstitusjoner	er	et	blandet	

holdingselskap,	skal	vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	
tillatelsen	til	og	tilsynet	med	disse	kredittinstitusjonene,	kreve	av	
det	blandede	holdingselskapet	og	dets	datterforetak,	enten	ved	
direkte	henvendelse	eller	gjennom	datterkredittinstitusjoner,	at	
de	gir	alle	opplysninger	som	måtte	være	relevante	for	tilsynet	
med	datterkredittinstitusjonene.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 at	 vedkommende	
myndigheter	 selv	 kan	 foreta,	 eller	 la	 eksterne	 kontrollører	
foreta,	 kontroll	 på	 stedet	 av	 opplysninger	 mottatt	 fra	
blandede	holdingselskaper	og	deres	datterforetak.	Dersom	det	
blandede	 holdingselskapet	 eller	 et	 av	 dets	 datterforetak	 er	 et	
forsikringsforetak,	kan	framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	140	
nr.	1	også	benyttes.	Dersom	et	blandet	holdingselskap	eller	et	
av	 dets	 datterforetak	 ligger	 i	 en	 annen	medlemsstat	 enn	 den	
der	datterkredittinstitusjonen	ligger,	skal	kontroll	på	stedet	av	
opplysninger	 foretas	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	
141.

Artikkel 138

1.	 Uten	at	det	berører	kapittel	2	avsnitt	5	skal	medlemsstatene	
fastsette	at	når	morforetaket	til	én	eller	flere	kredittinstitusjoner	
er	et	blandet	holdingselskap,	skal	vedkommende	myndigheter	
med	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	 disse	 kredittinstitusjonene	 føre	
generelt	 tilsyn	med	 transaksjoner	mellom	kredittinstitusjonen	
og	det	blandede	holdingselskapet	og	dets	datterforetak.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	har	innført	hensiktsmessige	framgangsmåter	
for	 risikohåndtering	 og	 internkontrollordninger,	 herunder	
god	rapporterings-	og	regnskapspraksis,	for	på	en	egnet	måte	
å	 identifisere,	 måle,	 overvåke	 og	 kontrollere	 transaksjoner	
med	det	 blandede	morholdingselskapet	og	dets	 datterforetak.	
Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	kredittinstitusjonen	
rapporterer	 om	 alle	 betydelige	 transaksjoner	 med	 disse	
foretakene,	med	 unntak	 av	 den	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 110.	
Disse	 framgangsmåtene	 og	 betydelige	 transaksjonene	 skal	
være	underlagt	vedkommende	myndigheters	kontroll.

Når	disse	 transaksjonene	 innenfor	konsernet	utgjør	en	 trussel	
mot	en	kredittinstitusjons	finansielle	stilling,	skal	vedkommende	
myndighet	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	 institusjonen	 treffe	
egnede	tiltak.

Artikkel 139

1.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	
sikre	at	det	 ikke	er	 juridiske	hindringer	 i	veien	for	at	 foretak	
som	 omfattes	 av	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag,	 blandede	
holdingselskaper	 og	 deres	 datterforetak	 eller	 datterforetak	
som	 nevnt	 i	 artikkel	 127	 nr.	 3,	 utveksler	 opplysninger	 som	
er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	 tilsyn	 i	 samsvar	med	
artikkel	124-138	og	denne	artikkel.

2.	 Når	et	morforetak	og	ett	eller	flere	av	dets	datterforetak	
som	er	kredittinstitusjoner,	ligger	i	forskjellige	medlemsstater,	
skal	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hver	 av	 medlemsstatene	
utveksle	alle	relevante	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	
muliggjøre	eller	lette	gjennomføringen	av	tilsyn	på	konsolidert	
grunnlag.
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Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 den	 medlemsstat	 der	
morforetaket	 ligger,	 ikke	 selv	 utfører	 tilsyn	 på	 konsolidert	
grunnlag	 i	 henhold	 til	 artikkel	 125	 og	 126,	 kan	 de	 av	
vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	føre	slikt	tilsyn	
bli	anmodet	om	å	be	morforetaket	om	de	opplysninger	som	er	
relevante	for	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag,	og	om	å	oversende	
dem	til	disse	myndighetene.

3.	 Medlemsstatene	 skal	 tillate	 utveksling	 mellom	
medlemsstatens	vedkommende	myndigheter	av	opplysningene	
nevnt	 i	 nr.	 2,	 forutsatt	 at	 innhenting	 av	 eller	 rådighet	
over	 opplysninger	 om	 finansielle	 holdingselskaper,	
finansinstitusjoner	 eller	 foretak	 som	 yter	 tilleggstjenester	
på	 ingen	 måte	 skal	 innebære	 at	 vedkommende	 myndigheter	
påtar	seg	en	 tilsynsfunksjon	overfor	disse	 institusjonene	eller	
foretakene	på	individuelt	grunnlag.

Medlemsstatene	skal	på	lignende	måte	tillate	at	vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstatene	 utveksler	 de	 opplysninger	
som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 137,	 forutsatt	 at	 innhenting	 av	 eller	
rådighet	 over	 slike	 opplysninger	 på	 ingen	 måte	 innebærer	
at	 vedkommende	 myndigheter	 påtar	 seg	 en	 tilsynsfunksjon	
overfor	blandede	holdingselskaper	og	de	av	deres	datterforetak	
som	ikke	er	kredittinstitusjoner,	eller	overfor	de	datterforetak	
som	omfattes	av	artikkel	127	nr.	3.

Artikkel 140

1.	 Når	 en	 kredittinstitusjon,	 et	 finansielt	 holdingselskap	
eller	 et	 blandet	 holdingselskap	 kontrollerer	 ett	 eller	 flere	
datterforetak	som	er	forsikringsforetak,	eller	andre	foretak	som	
yter	investeringstjenester	som	er	underlagt	en	tillatelsesordning,	
skal	vedkommende	myndigheter	og	de	myndigheter	 som	har	
ansvar	for	offentlig	tilsyn	med	forsikringsforetak	eller	med	de	
andre	nevnte	foretak	som	yter	investeringstjenester,	samarbeide	
tett.	Uten	at	det	berører	deres	 respektive	myndighetsområder	
skal	 disse	 myndigheter	 utveksle	 alle	 opplysninger	 som	 kan	
lette	 deres	 arbeid	 og	 tillate	 tilsyn	med	 virksomheten	 og	 den	
samlede	 finansielle	 stillingen	 til	 de	 foretak	 som	 er	 underlagt	
slikt	tilsyn.

2.	 Opplysninger	som	er	mottatt	innenfor	rammen	av	tilsyn	
på	 konsolidert	 grunnlag,	 og	 særlig	 enhver	 utveksling	 av	
opplysninger	mellom	vedkommende	myndigheter	som	fastsatt	
i	dette	direktiv,	skal	være	underlagt	taushetsplikt	som	fastsatt	i	
kapittel	1	avsnitt	2.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	 grunnlag	 skal	 sette	 opp	 lister	 over	 de	 finansielle	
holdingselskapene	 nevnt	 i	 artikkel	 71	 nr.	 2.	 Disse	 listene	
skal	 oversendes	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 andre	
medlemsstatene	og	Kommisjonen.

Artikkel 141

Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	 ved	
anvendelsen	 av	 dette	 direktiv	 i	 særlige	 tilfeller	 ønsker	 å	
kontrollere	opplysninger	om	en	kredittinstitusjon,	et	finansielt	
holdingselskap,	 en	 finansinstitusjon,	 et	 foretak	 som	 yter	
tilleggstjenester,	et	blandet	holdingselskap,	et	datterforetak	av	
den	type	som	omfattes	av	artikkel	137,	eller	et	datterforetak	av	
den	type	som	omfattes	av	artikkel	127	nr.	3,	som	ligger	i	en	annen	
medlemsstat,	skal	de	anmode	vedkommende	myndigheter	i	den	

andre	medlemsstaten	om	å	foreta	kontrollen.	De	myndigheter	
som	mottar	en	slik	anmodning,	skal	etterkomme	den	innenfor	
rammen	av	sin	myndighet,	enten	ved	selv	å	foreta	kontrollen,	
ved	 å	 tillate	 at	 de	myndigheter	 som	 anmodet	 om	kontrollen,	
foretar	 den	 selv,	 eller	 ved	 å	 la	 en	 revisor	 eller	 en	 sakkyndig	
utføre	 den.	 Vedkommende	 myndighet	 som	 anmodet	 om	
kontrollen,	kan	etter	eget	ønske	delta	i	kontrollen	når	den	ikke	
selv	utfører	den.

Artikkel 142

Uten	 at	 det	 berører	 deres	 strafferettslige	 bestemmelser	 skal	
medlemsstatene	 sikre	 at	 sanksjoner	 eller	 tiltak	 med	 det	
formål	 å	 bringe	 til	 opphør	 allerede	 fastslåtte	 overtredelser	
eller	 årsakene	 til	 disse,	 kan	 iverksettes	 overfor	 finansielle	
holdingselskaper	eller	blandede	holdingselskaper	eller	overfor	
deres	ansvarlige	ledere	for	overtredelse	av	lover	og	forskrifter	
vedtatt	 i	 henhold	 til	 artikkel	 124-141	 og	 denne	 artikkel.	
Vedkommende	myndigheter	skal	samarbeide	tett	for	å	sikre	at	
slike	 sanksjoner	 eller	 tiltak	gir	de	ønskede	virkninger,	 særlig	
når	sentraladministrasjonen	eller	hovedkontoret	til	et	finansielt	
holdingselskap	 eller	 et	 blandet	 holdingselskap	 ikke	 ligger	 på	
samme	sted	som	selskapets	hovedkontor.

Artikkel 143

1.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	 hvis	 morforetak	 er	 en	
kredittinstitusjon	 eller	 et	 finansielt	 holdingselskap	 med	
hovedkontor	 i	 en	 tredjestat,	 ikke	 er	 underlagt	 konsolidert	
tilsyn	 i	 henhold	 til	 artikkel	 125	 og	 126,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	 kontrollere	 om	 kredittinstitusjonen	 er	 underlagt	
konsolidert	 tilsyn	av	vedkommende	myndighet	i	en	tredjestat	
som	tilsvarer	det	som	omfattes	av	prinsippene	fastsatt	 i	dette	
direktiv.

Kontrollen	skal	foretas	av	den	vedkommende	myndighet	som	
ville	 hatt	 ansvar	 for	 konsolidert	 tilsyn	 dersom	 nr.	 3	 kom	 til	
anvendelse,	på	anmodning	fra	morforetaket	eller	 fra	et	av	de	
regulerte	foretakene	med	tillatelse	i	Fellesskapet,	eller	på	eget	
initiativ.	Denne	vedkommende	myndighet	skal	rådføre	seg	med	
de	andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

2.	 Kommisjonen	 kan	 anmode	 Den	 europeiske	 komité	 for	
bankspørsmål	om	å	gi	alminnelige	retningslinjer	med	hensyn	
til	 sannsynligheten	 for	 at	 de	 ordninger	 for	 konsolidert	 tilsyn	
som	anvendes	av	vedkommende	myndigheter	i	tredjestater,	vil	
kunne	nå	de	målene	for	konsolidert	tilsyn	som	er	definert	i	dette	
kapittel,	 i	 tilknytning	 til	 kredittinstitusjoner	 hvis	 morforetak	
har	sitt	hovedkontor	i	en	tredjestat.	Komiteen	skal	fortløpende	
gjennomgå	 slike	 retningslinjer	 og	 ta	 hensyn	 til	 eventuelle	
endringer	av	ordningene	 for	konsolidert	 tilsyn	 som	anvendes	
av	slike	vedkommende	myndigheter.

Vedkommende	myndighet	som	foretar	kontrollen	omhandlet	i	
nr.	1	første	ledd,	skal	ta	hensyn	til	slike	retningslinjer.	For	dette	
formål	skal	vedkommende	myndighet	rådspørre	komiteen	før	
den	treffer	en	beslutning.

3.	 I	 fravær	 av	 slikt	 tilsvarende	 tilsyn	 skal	medlemsstatene	
anvende	 bestemmelsene	 i	 dette	 direktiv	 analogt	 på	
kredittinstitusjonen	 eller	 tillate	 at	 deres	 vedkommende	
myndigheter	 anvender	 andre	 egnede	 tilsynsmetoder	 som	
oppfyller	 målene	 for	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 med	
kredittinstitusjoner.
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Disse	 tilsynsmetodene	 skal	 godkjennes	 av	 vedkommende	
myndighet	 som	 ville	 hatt	 ansvar	 for	 konsolidert	 tilsyn,	 etter	
samråd	med	de	andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

Vedkommende	myndigheter	kan	særlig	kreve	at	det	opprettes	
et	 finansielt	 holdingselskap	 som	 har	 sitt	 hovedkontor	 i	
Fellesskapet,	og	anvende	bestemmelsene	om	konsolidert	tilsyn	
på	dette	finansielle	holdingselskapets	konsoliderte	stilling.

Tilsynsmetodene	skal	utformes	slik	at	de	oppfyller	de	målene	
for	 konsolidert	 tilsyn	 som	 er	 fastsatt	 i	 dette	 kapittel,	 og	 skal	
meddeles	 de	 andre	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	 og	
Kommisjonen.

Av s n i t t 	 2

Vedk ommend e 	m ynd i g h e t e r s	
o p p l y s n i n g s p l i k t

Artikkel 144

Vedkommende	myndigheter	skal	opplyse	om	følgende:	

a)	 ordlyden	til	lover	og	forskrifter	og	generelle	retningslinjer	
vedtatt	i	de	respektive	medlemsstatene	for	tilsyn,	

b)	 hvordan	valgmuligheter	og	skjønn	i	Fellesskapets	regelverk	
kan	anvendes,	

c)	 de	 alminnelige	 kriteriene	 og	metodene	 de	 benytter	 ved	
gjennomgåelse	og	vurdering	som	omhandlet	i	artikkel	
124,	og	

d)	 uten	 at	 det	 berører	 bestemmelsene	 i	 kapittel	 1	 avsnitt	
2,	 samlede	 statistiske	 data	 om	 viktige	 sider	 av	
gjennomføringen	 av	 tilsynsbestemmelsene	 i	 hver	
enkelt	medlemsstat.

Opplysningene	nevnt	 i	 første	 ledd	 skal	være	 tilstrekkelige	 til	
at	 det	 kan	 foretas	 en	meningsfull	 sammenligning	mellom	de	
tilnærmingsmåter	som	er	vedtatt	av	vedkommende	myndigheter	
i	de	ulike	medlemsstatene.	Opplysningene	skal	offentliggjøres	i	
et	felles	format	og	ajourføres	regelmessig.	Opplysningene	skal	
være	tilgjengelige	på	ett	enkelt	nettsted.

KAPITTEL 5

Kredittinstitusjoners opplysningsplikt

Artikkel 145

1.	 For	 dette	 direktivs	 formål	 skal	 kredittinstitusjoner	
offentliggjøre	de	opplysninger	som	er	fastsatt	i	vedlegg	XII	del	
2,	med	forbehold	for	bestemmelsene	i	artikkel	146.

2.	 Vedkommende	myndigheters	anerkjennelse	i	henhold	til	
kapittel	2	avsnitt	3	underavsnitt	2	og	3	og	artikkel	105	av	de	
ordninger	og	metoder	som	er	omhandlet	 i	vedlegg	XII	del	3,	
skal	 være	 betinget	 av	 at	 kredittinstitusjoner	 offentliggjør	 de	
opplysninger	som	er	fastsatt	der.

3.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 vedta	 en	 formell	 politikk	 for	 å	
overholde	opplysningsplikten	i	nr.	1	og	2,	og	ha	retningslinjer	
for	 vurdering	 av	 om	 de	 offentliggjorte	 opplysningene	 er	
hensiktsmessige,	herunder	for	kontroll	og	hyppighet.

4.	 Kredittinstitusjoner	bør	på	anmodning	kunne	forklare	sine	
beslutninger	om	kredittvurdering	overfor	små	og	mellomstore	
bedrifter	og	andre	foretak	som	søker	om	lån,	samt	gi	en	skriftlig	
forklaring	dersom	det	anmodes	om	dette.	Dersom	en	frivillig	
forpliktelse	 innenfor	 denne	 sektoren	 skulle	 vise	 seg	 å	 være	
utilstrekkelig,	skal	det	treffes	nasjonale	tiltak.	De	administrative	
utgiftene	til	forklaringen	må	stå	i	et	hensiktsmessig	forhold	til	
størrelsen	på	lånet.

Artikkel 146

1.	 Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 145	 kan	 kredittinstitusjoner	
utelate	 en	 eller	 flere	 av	 opplysningene	 på	 listen	 i	 vedlegg	
XII	 del	 2	 dersom	 opplysninger	 som	 omfattes	 av	 en	 slik	
opplysningsplikt,	i	lys	av	kriteriet	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	1,	ikke	
anses	for	vesentlige.

2.	 Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 145	 kan	 kredittinstitusjoner	
utelate	en	eller	flere	av	opplysningene	på	listen	i	vedlegg	XII	
del	2	og	3	som	omfattes	av	opplysningsplikten,	dersom	disse	i	
lys	av	kriteriene	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	2	og	3,	må	anses	som	
følsomme	eller	fortrolige.

3.	 I	 unntakstilfellene	 nevnt	 i	 nr.	 2	 skal	 vedkommende	
kredittinstitusjon	 i	 sine	 offentliggjorte	 opplysninger	 angi	
at	 visse	 opplysninger	 ikke	 er	 gitt	 og	 grunnen	 til	 dette	 samt	
offentliggjøre	 mer	 generelle	 opplysninger	 om	 emnet	 som	
er	 omfattet	 av	 opplysningsplikten,	 bortsett	 fra	 når	 slike	
opplysninger	 blir	 klassifisert	 som	 følsomme	 eller	 fortrolige	 i	
henhold	til	kriteriene	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	2	og	3.

Artikkel 147

1.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 minst	 én	 gang	 per	 år	
offentliggjøre	de	opplysninger	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	
145.	Disse	skal	offentliggjøres	så	snart	det	er	praktisk	mulig.

2.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 avgjøre	 om	 hyppigere	
offentliggjøring	enn	den	som	er	fastsatt	i	nr.	1,	er	nødvendig	i	
lys	av	kriteriene	i	vedlegg	XII	del	1	nr.	4.

Artikkel 148

1.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 bestemme	 egnet	 medium,	
plassering	og	kontrollmidler	for	å	overholde	opplysningsplikten	
i	artikkel	145	på	en	effektiv	måte.	I	den	grad	det	er	mulig,	skal	
alle	opplysninger	legges	fram	på	ett	medium	eller	på	ett	sted.
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2.	 Tilsvarende	opplysninger	som	gis	av	kredittinstitusjoner	
i	 henhold	 til	 regnskapskrav,	 krav	 til	 børsnotering	 eller	 andre	
krav,	 kan	 anses	 for	 å	 tilsvare	 overholdelse	 av	 artikkel	 145.	
Dersom	opplysninger	ikke	inkluderes	i	finansregnskapene,	skal	
kredittinstitusjoner	angi	hvor	disse	kan	finnes.

Artikkel 149

Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 146-148	 skal	 medlemsstatene	
bemyndige	 vedkommende	 myndigheter	 til	 å	 kreve	 at	
kredittinstitusjoner	

a)	 offentliggjør	en	eller	flere	av	opplysningene	nevnt	i	vedlegg	
XII	del	2	og	3,	

b)	 offentliggjør	en	eller	flere	opplysninger	oftere	enn	én	gang	
per	år,	og	setter	frister	for	slik	offentliggjøring,	

c)	 benytter	 andre	 særlige	medier	og	 steder	 for	opplysninger	
enn	finansregnskapene,	og	

d)	 benytter	 særlige	 kontrollmidler	 for	 de	 opplysninger	 som	
ikke	omfattes	av	lovfestet	revisjon.

AVDELING	VI	

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET

Artikkel 150

1.	 Med	hensyn	 til	 ansvarlig	 kapital	 og	 uten	 at	 det	 berører	
forslaget	 som	 Kommisjonen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 62	 skal	
oversende,	skal	de	tekniske	tilpasningene	på	følgende	områder	
vedtas	etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2:	

a)	 klargjøring	av	definisjonene	for	å	ta	hensyn	til	utviklingen	
i	finansmarkedene	ved	anvendelsen	av	dette	direktiv,	

b)	 klargjøring	 av	 definisjonene	 for	 å	 sikre	 en	 ensartet	
anvendelse	av	dette	direktiv,	

c)	 tiltak	 for	 å	 bringe	 terminologien	 i	 og	 formuleringen	
av	 definisjonene	 i	 samsvar	 med	 senere	 rettsakter	 som	
omhandler	kredittinstitusjoner	og	tilknyttede	områder,	

d)	 tekniske	justeringer	av	listen	i	artikkel	2,	

e)	 endring	av	beløp	for	startkapital	som	fastsatt	i	artikkel	9	for	
å	ta	hensyn	til	utviklingen	på	det	økonomiske	og	monetære	
området,	

f)	 utvidelse	av	innholdet	i	listen	nevnt	i	artikkel	23	og	24	og	
oppført	i	vedlegg	I,	eller	en	tilpasning	av	listens	terminologi	
for	å	ta	hensyn	til	utviklingen	i	finansmarkedene,	

g)	 områdene	 der	 vedkommende	 myndigheter	 skal	 utveksle	
opplysninger,	som	nevnt	i	artikkel	42,

h)	 tekniske	 justeringer	 av	 bestemmelsene	 i	 artikkel	
56-67	 og	 i	 artikkel	 74	 som	 et	 resultat	 av	 utviklingen	
i	 regnskapsstandarder	 eller	 –krav	 som	 tar	 hensyn	 til	
Fellesskapets	regelverk,	eller	med	hensyn	til	en	tilnærming	
av	tilsynspraksis,	

i)	 endring	av	listen	over	engasjementskategorier	i	artikkel	79	
og	86	for	å	ta	hensyn	til	utviklingen	i	finansmarkedene,	

j)	 beløpet	som	er	angitt	i	artikkel	79	nr.	2	bokstav	c),	artikkel	
86	nr.	4	bokstav	a),	vedlegg	VII	del	1	nr.	5	og	vedlegg	VII	
del	2	nr.	15	for	å	ta	hensyn	til	virkningene	av	inflasjonen,	

k)	 listen	 over	 og	 klassifiseringen	 av	 de	 postene	 utenfor	
balansen	som	er	oppført	i	vedlegg	II	og	IV,	og	behandlingen	
av	 disse	 ved	 fastsettelse	 av	 engasjementsverdier	 for	 de	
formål	som	er	beskrevet	i	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3,	
eller	

l)	 justering	av	bestemmelsene	i	vedlegg	V-XII	for	å	ta	hensyn	
til	 utviklingen	 i	 finansmarkedene	 (særlig	med	 hensyn	 til	
nye	finansielle	produkter)	eller	i	regnskapsstandarder	eller	
–	krav	som	tar	hensyn	til	Fellesskapets	regelverk,	eller	med	
hensyn	til	en	tilnærming	av	tilsynspraksis.

2.	 Kommisjonen	 kan	 vedta	 følgende	 gjennomføringstiltak	
etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2:	

a)	 en	 spesifisering	 av	 størrelsen	 på	 plutselige	 og	 uventede	
endringer	i	rentesatsene	nevnt	i	artikkel	124	nr.	5,	

b)	 en	 midlertidig	 reduksjon	 av	 minstekravet	 til	 ansvarlig	
kapital	fastsatt	 i	artikkel	75	og/eller	risikovektene	fastsatt	
i	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3,	for	å	ta	hensyn	til	særlige	
omstendigheter,	

c)	 uten	 at	 det	 berører	 rapporten	 nevnt	 i	 artikkel	 119,	 en	
klargjøring	av	de	unntak	som	er	fastsatt	i	artikkel	111	nr.	4,	
artikkel	113,	115	og	116,	

d)	 en	spesifisering	av	de	viktigste	sidene	det	skal	offentliggjøres	
samlede	statistiske	data	om	i	henhold	til	artikkel	144	nr.	1	
bokstav	d),	eller	

e)	 en	spesifisering	av	format,	struktur,	 innholdsliste	og	årlig	
offentliggjøringsdato	for	de	opplysninger	som	er	fastsatt	i	
artikkel	144.

3.	 Ingen	av	de	vedtatte	gjennomføringstiltak	kan	endre	de	
grunnleggende	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

4.	 To	år	etter	at	dette	direktiv	er	vedtatt,	og	i	alle	tilfeller	innen	
1.	 april	 2008,	 og	uten	 at	 det	 berører	 de	gjennomføringstiltak	
som	 allerede	 er	 vedtatt,	 skal	 anvendelsen	 av	 dette	 direktivs	
bestemmelser	 om	 vedtakelse	 av	 tekniske	 regler,	 endringer	
og	 beslutninger	 etter	 framgangsmåten	 i	 nr.	 2,	 opphøre.	 Etter	
forslag	fra	Kommisjonen	og	etter	framgangsmåten	i	traktatens	
artikkel	 251	 kan	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 fornye	 disse	
bestemmelsene,	 og	 skal	 for	 dette	 formål	 gjennomgå	 dem	 på	
nytt	innen	utløpet	av	nevnte	periode	eller	innen	den	frist	som	er	
nevnt	i	dette	nummer,	alt	etter	hvilket	tidspunkt	som	inntreffer	
først.
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Artikkel 151

1.	 Kommisjonen	skal	bistås	av	Den	europeiske	komité	for	
bankspørsmål	 nedsatt	 ved	 kommisjonsbeslutning	 2004/10/
EF(1).

2.	 Når	det	vises	til	dette	nummer,	kommer	framgangsmåten	
i	artikkel	5	i	beslutning	1999/468/EF	til	anvendelse,	samtidig	
som	det	tas	hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	7	
nr.	3	og	artikkel	8.

Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	tre	måneder.

3.	 Komiteen	fastsetter	sin	forretningsorden.

AVDELING	VII	

OVERGANGS-	OG	SLUTTBESTEMMELSER

KAPITTEL 1

Overgangsbestemmelser

Artikkel 152

1.	 Kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	84-89,	skal	i	 løpet	
av	 de	 første,	 andre	 og	 tredje	 tolvmånedersperiodene	 etter	
31.	desember	2006	ha	en	ansvarlig	kapital	som	til	enhver	tid	er	
større	enn	eller	lik	beløpene	nevnt	i	nr.	3,	4	og	5.

2.	 Kredittinstitusjoner	som	benytter	metodene	 for	avansert	
måling	i	henhold	til	artikkel	105	for	beregning	av	kapitalkrav	
for	 operasjonell	 risiko,	 skal	 i	 løpet	 av	 de	 andre	 og	 tredje	
tolvmånedersperiodene	etter	31.	desember	2006	ha	en	ansvarlig	
kapital	som	til	enhver	tid	er	større	enn	eller	lik	beløpene	nevnt	
i	nr.	4	og	5.

3.	 For	 den	 første	 tolvmånedersperioden	 nevnt	 i	 nr.	 1	
skal	 beløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 være	95	%	av	det	 samlede	
minstebeløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 som	 det	 kreves	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 i	 løpet	 av	 vedkommende	 periode	 i	
henhold	 til	 artikkel	 4	 i	 rådsdirektiv	 93/6/EØF	 av	 15.	 mars	
1993	 om	 investeringsforetaks	 og	 kredittinstitusjoners	
kapitaldekningsgrad(2),	 med	 den	 ordlyd	 nevnte	 direktiv	 og	
direktiv	2000/12/EF	hadde	før	1.	januar	2007.

4.	 For	 den	 andre	 tolvmånedersperioden	 nevnt	 i	 nr.	 1	
skal	 beløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 være	90	%	av	det	 samlede	
minstebeløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 som	 det	 kreves	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 i	 løpet	 av	 vedkommende	 periode	
i	 henhold	 til	 artikkel	 4	 i	 direktiv	 93/6/EØF,	 med	 den	
ordlyd	 nevnte	 direktiv	 og	 direktiv	 2000/12/EF	 hadde	 før		
1.	januar	2007.

(1)	 EUT	L	3	av	7.1.2004,	s.	36.
(2)	 EFT	L	141	av	11.6.1993,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

5.	 For	 den	 tredje	 tolvmånedersperioden	 nevnt	 i	 nr.	 1	
skal	 beløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 være	80	%	av	det	 samlede	
minstebeløpet	 for	 ansvarlig	 kapital	 som	 det	 kreves	 at	
kredittinstitusjoner	 har	 i	 løpet	 av	 vedkommende	 periode	 i	
henhold	til	artikkel	4	i	direktiv	93/6/EØF,	med	den	ordlyd	som	
nevnte	 direktiv	 og	 direktiv	 2000/12/EF	 hadde	 før	 1.	 januar	
2007.

6.	 Overholdelse	av	kravene	i	nr.	1-5	skal	være	på	grunnlag	
av	beløp	for	ansvarlig	kapital,	 fullt	ut	 justert	 for	å	gjenspeile	
differanser	 i	 beregningen	 av	 ansvarlig	 kapital	 i	 henhold	 til	
direktiv	 2000/12/EF	 og	 direktiv	 93/6/EØF,	 med	 den	 ordlyd	
disse	 direktivene	 hadde	 før	 1.	 januar	 2007,	 og	 beregning	 av	
ansvarlig	kapital	i	henhold	til	dette	direktiv,	som	følger	av	den	
separate	behandlingen	av	forventet	tap	og	ikke-forventet	tap	i	
henhold	til	artikkel	84-89	i	dette	direktiv.

7.	 I	 henhold	 til	 nr.	 1-6	 i	 denne	 artikkel	 kommer	 artikkel	
68-73	til	anvendelse.

8.	 Fram	til	1.	januar	2008	kan	kredittinstitusjoner	behandle	
de	 artikler	 som	 utgjør	 den	 standardiserte	metoden	 i	 henhold	
til	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3	underavsnitt	1	som	erstattet	
av	artikkel	42-46	i	direktiv	2000/12/EF,	med	den	ordlyd	disse	
artiklene	hadde	før	1.	januar	2007.

9.	 Når	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 8,	 utøves,	 kommer	
følgende	 til	 anvendelse	 med	 hensyn	 til	 bestemmelsene	 i	
direktiv	2000/12/EF:	

a)	 bestemmelsene	 i	 direktivets	 artikkel	 42-46	 kommer	 til	
anvendelse	med	den	ordlyd	som	gjaldt	før	1.	januar	2007,	

b)	 med	 «risikojustert	 verdi»	 nevnt	 i	 artikkel	 42	 nr.	 1	 i	
direktivet,	menes	«risikovektet	engasjementsbeløp»,	

c)	 de	 tall	 som	 framkommer	 i	 henhold	 til	 artikkel	 42	 nr.	 2	 i	
direktivet,	skal	anses	som	risikovektede	engasjementsbeløp,	

d)	 «kredittderivater»	skal	inngå	i	listen	over	poster	med	«full	
risiko»	i	vedlegg	II	til	direktivet,	og	

e)	 behandlingen	 omhandlet	 i	 artikkel	 43	 nr.	 3	 i	 direktivet	
kommer	 til	 anvendelse	 på	 derivater	 oppført	 i	 vedlegg	
IV	 i	 nevnte	 direktiv,	 enten	 de	 er	 poster	 i	 eller	 utenfor	
balansen,	 og	 de	 tall	 som	 framkommer	 ved	 behandlingen	
omhandlet	 i	 vedlegg	 III,	 skal	 anses	 som	 risikovektede	
engasjementsbeløp.

10.	 Når	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 8,	 utøves,	 kommer	
følgende	 til	 anvendelse	 i	 tilknytning	 til	 behandling	 av	
engasjementer	som	den	standardiserte	metoden	benyttes	for:	

a)	 avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3	underavsnitt	3	med	hensyn	
til	anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon	kommer	ikke	til	
anvendelse,	

b)	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 bestemme	 at	 avdeling	
V	 kapittel	 2	 avsnitt	 3	 underavsnitt	 4	 om	 behandling	 av	
verdipapirisering	ikke	kommer	til	anvendelse.
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11.		 Når	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	8,	utøves,	skal	kapitalkravet	
for	 operasjonell	 risiko	 i	 henhold	 til	 artikkel	 75	 bokstav	 d)	
reduseres	med	den	prosentandelen	som	representerer	forholdet	
mellom	 verdien	 av	 kredittinstitusjonens	 engasjementer	 som	
det	er	beregnet	risikovektede	engasjementsbeløp	for	i	samsvar	
med	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	8,	og	den	samlede	verdien	av	
institusjonens	engasjementer.

12.		 Når	 en	 kredittinstitusjon	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	for	alle	sine	engasjementer	i	samsvar	med	
det	skjønn	som	er	nevnt	 i	nr.	8,	kan	artikkel	48-50	 i	direktiv	
2000/12/EF	i	tilknytning	til	store	engasjementer	anvendes	med	
den	ordlyd	som	gjaldt	før	1.	januar	2007.

13.		 Når	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 8,	 utøves,	 skal	
henvisninger	 til	 artikkel	 78-83	 i	 dette	 direktiv	 forstås	 som	
henvisninger	til	artikkel	42-46	i	direktiv	2000/12/EF,	med	den	
ordlyd	disse	artiklene	hadde	før	1.	januar	2007.

14.		 Dersom	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	8,	utøves,	kommer	
artikkel	123,	124,	145	og	149	ikke	til	anvendelse	før	den	dato	
som	er	nevnt	i	de	respektive	artiklene.

Artikkel 153

Ved	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
engasjementer	 som	 følge	 av	 eiendomsleasingtransaksjoner	
som	 gjelder	 kontorer	 eller	 andre	 næringslokaler	 på	 deres	
territorium,	 og	 som	 oppfyller	 kriteriene	 i	 vedlegg	 VI	 del	 1	
nr.	54,	kan	vedkommende	myndigheter	fram	til	31.	desember	
2012	tillate	at	en	risikovekt	på	50	%	blir	gitt	uten	at	vedlegg	VI	
del	1	nr.	55	og	56	kommer	til	anvendelse.

Fram	til	31.	desember	2010	kan	vedkommende	myndigheter,	
for	å	definere	den	sikrede	delen	av	et	forfalt	 lån	i	henhold	til	
vedlegg	 VI,	 anerkjenne	 andre	 sikkerheter	 enn	 godtakbare	
sikkerheter	som	fastsatt	i	henhold	til	artikkel	90-93.

Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	 i	henhold	
til	 vedlegg	 VI	 del	 1	 nr.	 4	 fram	 til	 31.	 desember	 2012	 skal	
samme	 risikovekt	 gis	 i	 tilknytning	 til	 engasjementer	 med	
medlemsstatenes	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker	 som	
er	uttrykt	og	finansiert	i	medlemsstatens	innenlandske	valuta,	
som	ville	 ha	 vært	 anvendt	 på	 slike	 engasjementer	 uttrykt	 og	
finansiert	i	deres	egen	valuta.

Artikkel 154

1.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2011	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 i	 hver	 enkelt	medlemsstat	 i	 henhold	 til	 vedlegg	
VI	del	1	nr.	61	fastsette	antallet	dager	etter	forfall	til	opptil	180	
dager	for	engasjementer	som	nevnt	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	12-17	
og	41-43,	med	motparter	på	deres	 territorium,	dersom	 lokale	
forhold	 tilsier	 dette.	 Antallet	 kan	 være	 forskjellig	 for	 ulike	
produktområder.

Vedkommende	myndigheter	som	ikke	utøver	det	skjønn	som	er	
nevnt	i	første	ledd	i	tilknytning	til	engasjementer	med	motparter	
på	 deres	 territorium,	 kan	 fastsette	 et	 høyere	 antall	 dager	

for	 engasjementer	 med	 motparter	 på	 andre	 medlemsstaters	
territorium,	hvis	vedkommende	myndigheter	har	utøvd	nevnte	
skjønn.	Det	nøyaktige	antallet	dager	skal	være	mellom	90	dager	
og	det	antall	dager	som	de	andre	vedkommende	myndigheter	
har	 fastsatt	 for	 engasjementer	 med	 slike	 motparter	 på	 sitt	
territorium.

2.	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 søker	 om	 å	 benytte	
IRB-metoden	 før	 2010,	 med	 forbehold	 for	 vedkommende	
myndigheters	 godkjenning,	 kan	 kravet	 om	 tre	 års	 bruk	 som	
angitt	i	artikkel	84	nr.	3	bli	redusert	til	en	periode	på	minst	ett	
år	fram	til	31.	desember	2009.

3.	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 søker	 om	 å	 benytte	
egne	 estimater	 for	 verdier	 for	 tap	 ved	 mislighold	 og/eller	
konverteringsfaktorer,	 kan	kravet	 om	 tre	 års	 bruk	 som	angitt	
i	artikkel	84	nr.	4,	bli	 redusert	 til	 to	år	 fram	til	31.	desember	
2008.

4.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2012	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 i	 hver	 enkelt	 medlemsstat	 tillate	 at	
kredittinstitusjoner	 på	 kapitalinteresser	 av	 den	 type	 som	 er	
nevnt	i	artikkel	57	bokstav	o),	og	som	er	ervervet	før	20.	juli	
2006,	fortsatt	anvender	den	behandling	som	er	fastsatt	i	artikkel	
38	i	direktiv	2000/12/EF,	med	den	ordlyd	denne	artikkel	hadde	
før	1.	januar	2007.

5.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2010	 skal	 engasjementsvektede	
gjennomsnittlige	 tap	 ved	 mislighold	 for	 alle	
detaljkundeengasjementer	som	er	sikret	ved	boligeiendom,	og	
som	ikke	nyter	godt	av	garantier	fra	sentralmyndigheter,	ikke	
være	lavere	enn	10	%.

6.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2017	 kan	 vedkommende	
myndigheter	i	medlemsstatene	unnta	fra	behandling	i	henhold	til	
IRB-metoden	visse	egenkapitalengasjementer	som	innehas	av	
kredittinstitusjoner	og	EU-datterforetak	av	kredittinstitusjoner	
i	vedkommende	medlemsstat	per	31.	desember	2007.

Den	 unntatte	 posisjonen	 skal	 måles	 som	 antallet	 aksjer	 per	
31.	 desember	 2007	 og	 eventuelle	 tilleggsaksjer	 som	 oppstår	
direkte	som	et	resultat	av	å	eie	disse,	så	lenger	de	ikke	øker	den	
forholdsmessige	eierandelen	i	et	porteføljeforetak.

Dersom	et	 erverv	 øker	 den	 forholdsmessige	 eierandelen	 i	 en	
bestemt	aksjeportefølje,	skal	den	overskytende	delen	av	denne	
ikke	være	underlagt	vedkommende	unntak.	Unntaket	kommer	
heller	 ikke	 til	 anvendelse	 på	 porteføljer	 som	opprinnelig	 var	
underlagt	 dette	 unntaket,	men	 som	 siden	 er	 solgt	 og	 deretter	
kjøpt	tilbake.

Egenkapitalengasjementer	 som	 omfattes	 av	 denne	
overgangsbestemmelsen,	 skal	 være	 underlagt	 de	 kapitalkrav	
som	beregnes	 i	 samsvar	med	 avdeling	V	kapittel	 2	 avsnitt	 3	
underavsnitt	1.

7.	 Fram	 til	 31.	 desember	 2011	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 i	 hver	 enkelt	 medlemsstat	 for	
foretaksengasjementer	fastsette	antallet	dager	etter	forfall	som	
alle	 kredittinstitusjoner	 i	 medlemsstatens	 jurisdiksjon	 skal	
anvende	 i	henhold	 til	definisjonen	av	«mislighold»	 i	vedlegg	
VII	 del	 4	 nr.	 44	 for	 engasjementer	 med	 slike	 motparter	 i	
vedkommende	medlemsstat.	Det	nøyaktige	antallet	skal	være	
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mellom	90	og	180	dager	dersom	lokale	forhold	tilsier	dette.	For	
engasjementer	med	 slike	motparter	 på	 andre	medlemsstaters	
territorium	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 fastsette	 et	
antall	 dager	 etter	 forfall	 som	 ikke	 er	 høyere	 enn	 det	 antallet	
som	er	 fastsatt	av	vedkommende	myndighet	 i	den	 respektive	
medlemsstaten.

Artikkel 155

Fram	 til	 31.	 desember	 2012	 kan	 medlemsstatene	
for	 kredittinstitusjoner	 hvis	 relevante	 indikator	 for	
forretningsområdet	 handels-	 og	 salgsvirksomhet	 utgjør	minst	
50	%	av	summen	av	relevante	indikatorer	for	samtlige	av	deres	
forretningsområder	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 X	 del	 2	 nr.	 1-4,	
anvende	 en	 prosentandel	 på	 15	 %	 for	 forretningsområdet	
«handel	og	salg».

KAPITTEL 2

Sluttbestemmelser

Artikkel 156

Kommisjonen	 skal,	 i	 samarbeid	med	medlemsstatene	og	 idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 bidraget	 fra	 Den	 europeiske	 sentralbank,	
på	 periodisk	 grunnlag	 overvåke	 om	 dette	 direktiv	 sett	 under	
ett	 og	 sammen	 med	 direktiv	 2006/49/EF	 har	 betydelige	
virkninger	på	den	økonomiske	konjunkturen,	og	skal	 i	 lys	av	
denne	 undersøkelsen	 vurdere	 om	 det	 er	 grunn	 til	 eventuelle	
korrigerende	tiltak.

Med	utgangspunkt	i	denne	analysen	og	idet	det	tas	hensyn	til	
bidraget	 fra	 Den	 europeiske	 sentralbank,	 skal	 Kommisjonen	
hvert	 annet	 år	 utarbeide	 en	 rapport	 og	 oversende	 denne	 til	
Europaparlamentet	og	Rådet	 sammen	med	eventuelle	egnede	
forslag.	Når	rapporten	utarbeides,	skal	det	tas	behørig	hensyn	
til	bidrag	fra	låntakere	og	långivere.

Senest	 1.	 januar	 2012	 skal	 Kommisjonen	 gjennomgå	 og	
utarbeide	 en	 rapport	 om	 anvendelsen	 av	 dette	 direktiv,	 der	
oppmerksomheten	 særlig	 skal	 rettes	 mot	 alle	 sider	 ved	
anvendelsen	 av	 artikkel	 68-73,	 artikkel	 80	 nr.	 7,	 artikkel	
80	 nr.	 8	 og	 artikkel	 129,	 og	 oversende	 denne	 rapporten	 til	
Europaparlamentet	og	Rådet	 sammen	med	eventuelle	egnede	
forslag.

Artikkel 157

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 desember	 2006	 vedta	
og	 kunngjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	
for	 å	 etterkomme	artikkel	 4,	 22,	 57,	 61-64,	 66,	 68-106,	 108,	
110-115,	 117-119,	 123-127,	 129-133,	 136,	 144-149	 og	
152-155	 samt	 vedlegg	 II,	 III	 og	V-XII.	De	 skal	 umiddelbart	
oversende	Kommisjonen	teksten	til	disse	bestemmelsene	og	en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

Uten	 hensyn	 til	 nr.	 3	 skal	 medlemsstatene	 anvende	 disse	
bestemmelsene	fra	og	med	1.	januar	2007.

Disse	bestemmelsene	skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	 til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	
til	 direktivet	 når	 de	 kunngjøres.	 De	 skal	 også	 inneholde	 en	
erklæring	om	at	henvisninger	i	gjeldende	lover	og	forskrifter	til	
de	direktiver	som	oppheves	ved	dette	direktiv,	skal	forstås	som	
henvisninger	til	dette	direktiv.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
og	utformingen	av	erklæringen	fastsettes	av	medlemsstatene.

2.	 Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de	viktigste	internrettslige	bestemmelser	som	de	vedtar	på	det	
området	dette	direktiv	omhandler.

3.	 Medlemsstatene	skal	fra	og	med	1.	januar	2008	og	ikke	
tidligere	anvende	de	lover	og	forskrifter	som	er	nødvendige	for	
å	etterkomme	artikkel	87	nr.	9	og	artikkel	105.

Artikkel 158

1.	 Direktiv	 2000/12/EF,	 som	 endret	 ved	 direktivene	 nevnt	
i	 vedlegg	 XIII	 del	 A,	 oppheves,	 men	 uten	 at	 dette	 berører	
medlemsstatenes	 forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	
innarbeiding	 i	 nasjonal	 lovgivning	 av	 direktivene	 oppført	 i	
vedlegg	XIII	del	B.

2.	 Henvisninger	 til	 de	 opphevede	 direktivene	 skal	 forstås	
som	 henvisninger	 til	 dette	 direktiv	 og	 leses	 som	 angitt	 i	
sammenligningstabellen	i	vedlegg	XIV.

Artikkel 159

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

Artikkel 160

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Strasbourg,	14.	juni	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	J.	BORRELL	FONTELLES	 H.	WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG I

LISTE	OVER	VIRKSOMHET	SOM	ER	UNDERLAGT	GJENSIDIG	ANERKJENNELSE

1.	 Mottak	av	innskudd	og	andre	midler	som	skal	tilbakebetales

2.	 Utlånsvirksomhet	som	blant	annet	omfatter	forbrukerkreditt,	pantelån,	fordringsdiskontering	med	eller	uten	ansvar,	
finansiering	av	forretningstransaksjoner	(herunder	forfaitering)

3.	 Finansiell	leasing

4.	 Betalingsformidling

5.	 Utstedelse	og	forvaltning	av	betalingsmidler	(f.eks.	kredittkort,	reisesjekker,	bankremisser)

6.	 Garantier	og	sikkerhetsstillelse

7.	 Transaksjoner	for	institusjonens	egen	regning	eller	for	kundenes	regning	i	

a)	 pengemarkedsinstrumenter	(sjekker,	veksler,	innskuddsbevis	osv.),	

b)	 valuta,	

c)	 finansielle	terminkontrakter	og	opsjoner,	

d)	 valuta-	og	renteinstrumenter,	eller	

e)	 omsettelige	verdipapirer.

8.	 Medvirkning	ved	utstedelser	av	verdipapirer	og	tjenesteyting	i	forbindelse	med	slike	utstedelser

9.	 Rådgivning	til	foretak	om	kapitalstruktur,	foretaksstrategi	og	tilknyttede	spørsmål	samt	rådgivning	og	tjenester	i	
forbindelse	med	fusjoner	og	oppkjøp	av	foretak

10.	 Pengemekling

11.		Porteføljeforvaltning	og	-rådgivning

12.		Oppbevaring	og	forvaltning	av	verdipapirer

13.		Kredittopplysningstjenester

14.		Utleie	av	bankbokser

De	tjenester	og	den	virksomhet	som	er	omhandlet	i	avsnitt	A	og	B	i	vedlegg	I	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
2004/39/EF	 av	 21.	 april	 2004	 om	markeder	 for	 finansielle	 instrumenter(1)	 skal,	 når	 de	 viser	 til	 de	 finansielle	
instrumentene	som	er	omhandlet	i	avsnitt	C	i	vedlegg	I	til	nevnte	direktiv,	omfattes	av	gjensidig	anerkjennelse	i	
henhold	til	dette	direktiv.

_______

(1)	 EUT	L	145	av	30.4.2004,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/31/EF	(EUT	L	114	av	27.4.2006,	s.	60).
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VEDLEGG II

KLASSIFISERING	AV	POSTER	UTENFOR	BALANSEN

Høyrisikoposter:	

–	 Garantier	som	har	karakter	av	kredittsubstitutter

–	 Kredittderivater

–	 Aksepter

–	 Endossementer	på	veksler	som	ikke	er	forpliktende	underskrevet	av	en	annen	kredittinstitusjon

–	 Transaksjoner	med	regress

–	 Ugjenkallelig	remburs	som	har	karakter	av	kredittsubstitutter

–	 Eiendeler	kjøpt	i	henhold	til	rene	terminkontrakter

–	 Avtale	om	framtidige	innskudd

–	 Ikke	innbetalte	andeler	av	delvis	innbetalte	aksjer	og	verdipapirer

–	 Avtaler	om	salg	og	gjenkjøp	av	eiendeler	som	definert	i	artikkel	12	nr.	3	og	5	i	direktiv	86/635/EØF	

–	 Andre	høyrisikoposter

Mellomrisikoposter:	

–	 Utstedte	og	bekreftede	remburser	(se	også	mellom-/lavrisikoposter)

–	 Garantier	og	sikkerheter	(herunder	anbuds-,	fullførings-,	toll-	og	avgiftsgarantier)	og	garantier	som	ikke	har	karakter	
av	kredittsubstitutter

–	 Ugjenkallelig	remburs	som	ikke	har	karakter	av	kredittsubstitutter

–	 Ikke-utnyttede	kredittfasiliteter	(avtaler	om	utlån,	kjøp	av	verdipapirer,	garantistillelse	eller	akseptkreditt)	med	en	
opprinnelig	løpetid	på	mer	enn	ett	år

–	 Sertifikatprogrammer	og	programmer	for	løpende	kreditt

–	 Andre	mellomrisikoposter,	som	meddelt	Kommisjonen

Mellom-/lavrisikoposter:	

–	 Remburser	der	den	underliggende	forsendelsen	tjener	som	ekstra	sikkerhet,	samt	andre	selvoppløsende	transaksjoner

–	 Ikke-utnyttede	kredittfasiliteter	(avtaler	om	utlån,	kjøp	av	verdipapirer,	garantistillelse	eller	akseptkreditt)	som	har	
en	opprinnelig	løpetid	på	høyst	ett	år	og	ikke	kan	sies	opp	uten	vilkår	når	som	helst	uten	varsel,	eller	som	ikke	på	en	
effektiv	måte	gir	adgang	til	automatisk	heving	på	grunn	av	svekkelse	av	en	låntakers	kredittverdighet

–	 Andre	mellom-/lavrisikoposter,	som	meddelt	Kommisjonen
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Lavrisikoposter:	

–	 Ikke-utnyttede	kredittfasiliteter	(avtaler	om	utlån,	kjøp	av	verdipapirer,	garantistillelse	eller	akseptkreditt)	som	kan	
sies	 opp	 uten	 vilkår	 når	 som	helst	 uten	 varsel,	 eller	 som	på	 en	 effektiv	måte	 gir	 adgang	 til	 automatisk	 heving	
på	grunn	av	svekkelse	av	en	 låntakers	kredittverdighet.	Detaljkundekreditt	kan	anses	 for	å	kunne	sies	opp	uten	
vilkår	dersom	avtalevilkårene	tillater	at	kredittinstitusjonen	sier	dem	opp	i	det	omfang	dette	er	tillatt	i	henhold	til	
forbrukervernlovgivningen	og	annen	tilknyttet	lovgivning

–	 Andre	lavrisikoposter,	som	meddelt	Kommisjonen

________
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VEDLEGG III

BEHANDLING	 AV	 MOTPARTSKREDITTRISIKO	 FOR	 DERIVATER,	 GJENKJØPSAVTALER,	 LÅNE-
TRANSAKSJONER	SOM	GJELDER	VERDIPAPIRER	ELLER	RÅVARER,	TRANSAKSJONER	MED	LANG	

OPPGJØRSTID	OG	UTLÅNSTRANSAKSJONER	MED	MARGIN

DEL	1	

Definisjoner

I	dette	vedlegg	menes	med:	

Generelle	termer

1.	 «Motpartskredittrisiko»	 risikoen	 for	at	motparten	 i	en	 transaksjon	vil	kunne	misligholde	 før	endelig	oppgjør	av	
transaksjonens	kontantstrømmer.

2.	 «Sentral	motpart»	 en	 enhet	 som	 juridisk	 trer	 inn	mellom	motparter	 i	 kontrakter	 som	omsettes	 på	 ett	 eller	flere	
finansmarkeder,	og	blir	kjøper	overfor	enhver	selger	og	selger	overfor	enhver	kjøper.

Transaksjonstyper

3.	 «Transaksjoner	med	 lang	 oppgjørstid»	 transaksjoner	 der	 en	motpart	 påtar	 seg	 å	 levere	 et	 verdipapir,	 en	 råvare	
eller	et	beløp	i	utenlandsk	valuta	mot	kontanter,	andre	finansielle	instrumenter	eller	råvarer,	eller	omvendt,	med	en	
avtalt	oppgjørs-	eller	leveringsfrist	som	er	lengre	enn	markedsstandarden	for	denne	bestemte	transaksjonen,	og	fem	
bankdager	etter	det	tidspunkt	da	kredittinstitusjonen	inngår	transaksjonen.

4.	 «Utlånstransaksjoner	med	margin»	transaksjoner	der	en	kredittinstitusjon	gir	kreditt	i	forbindelse	med	kjøp,	salg,	
innehav	av	eller	handel	med	verdipapirer.	Utlånstransaksjoner	med	margin	omfatter	ikke	andre	utlån	som	tilfeldigvis	
er	sikret	ved	verdipapirer	stilt	som	sikkerhet.

Motregningsgrupper,	sikringsgrupper	og	tilknyttede	begreper

5.	 «Motregningsgruppe»	en	gruppe	transaksjoner	med	en	enkelt	motpart	som	er	underlagt	en	tosidig	motregningsordning	
som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	som	motregning	er	anerkjent	for	i	henhold	til	dette	vedleggs	del	7	og	artikkel	90-93.	
Hver	transaksjon	som	ikke	er	underlagt	en	tosidig	motregningsordning	som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	er	anerkjent	i	
henhold	til	dette	vedleggs	del	7,	bør	anses	som	sin	egen	motregningsgruppe	for	dette	vedleggs	formål.

6.	 «Risikoposisjon»	et	risikotall	som	tildeles	en	transaksjon	i	henhold	til	den	standardiserte	metoden	i	del	5	etter	en	på	
forhånd	fastsatt	algoritme.

7.	 «Sikringsgruppe»	 en	 gruppe	 av	 risikoposisjoner	 blant	 transaksjonene	 i	 en	 enkelt	 motregningsgruppe	 der	 bare	
saldoen	er	relevant	for	å	fastsette	engasjementsverdien	i	henhold	til	den	standardiserte	metoden	i	del	5.

8.	 «Marginavtale»	en	kontraktsmessig	avtale	eller	bestemmelser	i	en	avtale	der	en	motpart	i	henhold	til	avtalen	skal	
stille	sikkerhet	til	en	annen	motpart	når	den	andre	motpartens	engasjement	med	den	første	motparten	overstiger	et	
nærmere	fastsatt	nivå.

9.	 «Marginterskel»	det	 største	beløpet	av	et	engasjement	 som	kan	 forbli	utestående	 før	en	part	har	 rett	 til	 å	kreve	
tilgang	til	sikkerheten.

10.	 «Marginrisikoperiode»	tiden	fra	siste	utveksling	av	sikkerheter	som	dekker	en	motregningsgruppe	av	transaksjoner	
med	en	misligholdende	motpart,	inntil	vedkommende	motpart	er	avviklet	og	den	markedsrisiko	som	har	oppstått,	
igjen	er	sikret.

11.	 «Effektiv	 løpetid	 i	 henhold	 til	 metoden	med	 intern	modell	 for	 en	motregningsgruppe	med	 en	 løpetid	 på	 over	
ett	 år»	 forholdet	 mellom	 summen	 av	 det	 forventede	 engasjement	 gjennom	 hele	 levetiden	 til	 transaksjonene	 i													
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motregningsgruppen,	diskontert	med	den	risikofrie	renten,	og	summen	av	det	forventede	engasjement	over	ett	år	i	
en	motregningsgruppe	diskontert	med	den	risikofrie	renten.	Denne	effektive	løpetiden	kan	justeres	for	å	gjenspeile	
rulleringsrisiko	ved	å	erstatte	forventet	engasjement	med	det	faktiske	forventede	engasjement	for	prognoseperioder	
på	under	ett	år.

12.	 «Motregning	på	tvers	av	produkter»	samling	av	transaksjoner	i	ulike	produktkategorier	i	samme	motregningsgruppe	
i	henhold	til	reglene	for	motregning	på	tvers	av	produkter	i	dette	vedlegg.

13.		«Gjeldende	 markedsverdi	 »	 (med	 hensyn	 til	 del	 5)	 netto	 markedsverdi	 av	 porteføljen	 av	 transaksjoner	 i	
motregningsgruppen	med	motparten.	Både	positive	og	negative	markedsverdier	benyttes	til	å	beregne	gjeldende	
markedsverdi.

Fordelinger

14	 «Fordeling	av	markedsverdier»	prognosen	for	sannsynlighetsfordeling	av	netto	markedsverdier	for	transaksjoner	i	
en	motregningsgruppe	på	et	framtidig	tidspunkt	(prognoseperiode),	beregnet	på	grunnlag	av	disse	transaksjonenes	
faktiske	markedsverdi	fram	til	nåværende	tidspunkt.

15.	 «Fordeling	av	engasjementer»	prognosen	for	sannsynlighetsfordeling	av	markedsverdier	som	blir	generert	ved	å	
sette	prognosen	for	negative	netto	markedsverdier	lik	null.

16	 «Risikonøytral	 fordeling»	 en	 fordeling	 av	 markedsverdier	 eller	 engasjementer	 i	 en	 framtidig	 tidsperiode	 der	
fordelingen	 blir	 beregnet	 på	 grunnlag	 av	 verdier	 som	 kan	 utledes	 av	 markedet,	 som	 for	 eksempel	 implisitte	
volatiliteter.

17	 «Faktisk	fordeling»	en	fordeling	av	markedsverdier	eller	engasjementer	i	en	framtidig	tidsperiode	der	fordelingen	
blir	beregnet	på	grunnlag	av	historiske	eller	faktiske	verdier	som	for	eksempel	tidligere	pris	eller	renteendringer.

Engasjementsmålinger	og	-justeringer

18.	 «Aktuelt	 engasjement»	 den	 største	 verdien	 av	 null	 og	 markedsverdien	 av	 en	 transaksjon	 eller	 portefølje	 av	
transaksjoner	 i	en	motregningsgruppe	med	en	motpart	 som	ville	gå	 tapt	ved	motpartens	mislighold,	 forutsatt	at	
verdien	av	disse	transaksjonene	ikke	vil	kunne	inndrives	ved	en	konkurs.

19.	 «Høyeste	engasjement»	en	høy	prosentil	av	 fordelingen	av	engasjementer	på	et	bestemt	 framtidig	 tidspunkt	 før	
forfallstidspunktet	til	den	lengste	transaksjonen	i	motregningsgruppen.

20.	 «Forventet	engasjement»	(EE)	gjennomsnittet	av	fordelingen	av	engasjementer	på	et	bestemt	framtidig	tidspunkt	
før	transaksjonen	med	den	lengste	løpetiden	i	motregningsgruppen	forfaller.

21.	 «Effektivt	 forventet	 engasjement»	 (effektiv	EE)	 på	 et	 bestemt	 tidspunkt»	 høyeste	 forventede	 engasjement	 som	
foreligger	på	det	 aktuelle	 tidspunkt	eller	på	et	 tidligere	 tidspunkt.	Alternativt	kan	dette	defineres	 for	et	bestemt	
tidspunkt	 som	 den	 største	 verdien	 av	 det	 forventede	 engasjement	 på	 det	 aktuelle	 tidspunkt	 eller	 det	 effektive	
engasjement	på	det	tidligere	tidspunktet.

22.	 «Forventet	positivt	engasjement»	(EPE)	det	vektede	gjennomsnittet	over	tid	av	forventede	engasjementer,	der	vektene	
er	den	andelen	som	et	individuelt	forventet	engasjement	utgjør	i	hele	tidsintervallet.	Ved	beregning	av	minstekravet	
til	kapital	benyttes	gjennomsnittet	over	det	første	året	eller,	dersom	alle	kontraktene	i	motregningsgruppen	forfaller	
innen	mindre	enn	ett	år,	over	perioden	til	kontrakten	med	den	lengste	løpetiden	i	motregningsgruppen.

23.	 «Effektivt	forventet	positivt	engasjement»	(effektiv	EPE)	det	vektede	gjennomsnittet	over	tid	for	effektivt	forventet	
engasjement	over	det	første	året,	eller,	dersom	alle	kontraktene	i	motregningsgruppen	forfaller	innen	mindre	enn	ett	
år,	over	perioden	til	kontrakten	med	den	lengste	løpetiden	i	motregningsgruppen,	der	vektene	er	den	andelen	som	et	
individuelt	forventet	engasjement	utgjør	i	hele	tidsintervallet.

24.	 «Kredittverdijustering»	en	justering	i	forhold	til	markedets	gjennomsnittskurs	av	porteføljen	av	transaksjoner	med	
en	motpart.	Denne	justeringen	gjenspeiler	markedsverdien	av	kredittrisiko	som	skyldes	manglende	oppfyllelse	av	
kontraktsmessige	avtaler	med	en	motpart.	Justeringen	kan	gjenspeile	markedsverdien	av	motpartens	kredittrisiko	
eller	markedsverdien	av	både	kredittinstitusjonens	og	motpartens	kredittrisiko.
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25.	 «Ensidig	kredittverdijustering»	en	kredittverdijustering	som	gjenspeiler	markedsverdien	av	motpartens	kredittrisiko	
overfor	kredittinstitusjonen,	men	som	ikke	gjenspeiler	markedsverdien	av	kredittinstitusjonens	kredittrisiko	overfor	
motparten.

Risiko	knyttet	til	motpartskredittrisiko

26.	 «Refinansieringsrisiko»	det	beløpet	som	det	forventede	positive	engasjement	blir	undervurdert	med	når	framtidige	
transaksjoner	med	en	motpart	forventes	å	foregå	på	løpende	grunnlag.	Det	tilleggsengasjementet	som	blir	generert	
av	disse	framtidige	transaksjonene,	inngår	ikke	i	beregningen	av	det	forventede	positive	engasjement.

27.	 «Generell	korrelasjonsrisiko»	den	 risiko	som	oppstår	når	sannsynlighet	 for	mislighold	hos	motparter	er	positivt	
korrelert	med	generelle	markedsrisikofaktorer.

28.	 «Særlig	 korrelasjonsrisiko»	 den	 risiko	 som	 oppstår	 når	 engasjementet	 med	 en	 bestemt	 motpart	 er	 positivt	
korrelert	med	motpartens	 sannsynlighet	 for	mislighold	på	grunn	av	arten	av	 transaksjonene	med	motparten.	En	
kredittinstitusjon	skal	anses	for	å	være	eksponert	for	særlig	korrelasjonsrisiko	dersom	det	framtidige	engasjementet	
med	en	bestemt	motpart	forventes	å	være	høyt	når	motpartens	sannsynlighet	for	mislighold	også	er	høy.

DEL	2	

Valg	av	metode

1.	 Med	forbehold	for	nr.	2-7	skal	kredittinstitusjoner	fastsette	engasjementsverdien	for	kontraktene	oppført	i	vedlegg	
IV	 etter	 en	 av	metodene	 i	 del	 3-6.	Kredittinstitusjoner	 som	 ikke	 kan	 anvende	 behandlingen	 i	 artikkel	 18	 nr.	 2	
i	 direktiv	 2006/49/EF,	 tillates	 ikke	 å	 anvende	metoden	 fastsatt	 i	 del	 4.	 For	 å	 fastsette	 engasjementsverdien	 for	
kontraktene	oppført	i	vedlegg	IV	nr.	3	tillates	kredittinstitusjoner	ikke	å	anvende	metoden	i	del	4.

Den	kombinerte	bruken	av	metodene	i	del	3-6	skal	tillates	på	permanent	grunnlag	innenfor	et	konsern,	men	ikke	innenfor	
det	enkelte	rettssubjekt.	Kombinert	anvendelse	av	metodene	i	del	3	og	5	innenfor	et	rettssubjekt	skal	tillates	dersom	en	
av	metodene	anvendes	i	tilfellene	nevnt	i	del	5	nr.	19.

2.	 Etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	kan	kredittinstitusjoner	fastsette	engasjementsverdien	for	

i)	 kontraktene	oppført	i	vedlegg	IV,	

ii)	 gjenkjøpsavtaler,	

iii)	 lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	

iv)	 utlånstransaksjoner	med	margin,	og	

v)	 transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	

ved	hjelp	av	metoden	med	intern	modell	i	del	6.

3.	 Når	en	kredittinstitusjon	kjøper	beskyttelse	i	form	av	kredittderivater	for	et	engasjement	utenfor	handelsporteføljen,	
eller	for	et	motpartskredittrisikoengasjement,	skal	den	beregne	sitt	kapitalkrav	for	den	sikrede	eiendelen	i	samsvar	
med	vedlegg	VIII	del	3	nr.	83-92,	eller,	med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter,	i	samsvar	
med	 vedlegg	VII	 del	 1	 nr.	 4	 eller	 vedlegg	VII	 del	 4	 nr.	 96-104.	 I	 slike	 tilfeller	 blir	 engasjementsverdien	 for	
motpartskredittrisiko	for	disse	kredittderivatene	satt	til	null.

4.	 Engasjementsverdien	for	motpartskredittrisiko	fra	solgte	kredittbytteavtaler	utenfor	handelsporteføljen,	der	disse	
behandles	som	kredittbeskyttelse	som	ytes	av	kredittinstitusjonen	og	er	underlagt	et	kapitalkrav	for	kredittrisiko	for	
fullt	nominelt	beløp,	blir	satt	til	null.

5.	 I	henhold	til	alle	metodene	i	del	3-6	er	engasjementsverdien	for	en	gitt	motpart	lik	summen	av	engasjementsverdiene	
beregnet	for	hver	motregningsgruppe	med	vedkommende	motpart.

6.	 En	 engasjementsverdi	 lik	 null	 for	motpartskredittrisiko	 kan	 knyttes	 til	 derivatkontrakter,	 eller	 gjenkjøpsavtaler,	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	og	utlånstransaksjoner	
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med	margin	 som	 er	 utestående	med	 en	 sentral	motpart,	 og	 som	 ikke	 er	 blitt	 avvist	 av	 den	 sentrale	motparten.	
Videre	kan	en	engasjementsverdi	lik	null	gis	til	kredittrisikoengasjementer	med	sentrale	motparter	som	er	resultat	
av	 derivatkontrakter,	 gjenkjøpsavtaler,	 utlånstransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 transaksjoner	
med	lang	oppgjørstid	og	lånetransaksjoner	med	margin	eller	andre	engasjementer,	som	fastsatt	av	vedkommende	
myndigheter,	 som	 kredittinstitusjonen	 har	 utestående	 med	 den	 sentrale	 motparten.	 Den	 sentrale	 motpartens	
motpartskredittrisikoengasjementer	med	alle	deltakerne	i	denne	ordningen	skal	daglig	være	sikret	fullt	ut.

7.	 Engasjementer	som	skyldes	 transaksjoner	med	lang	oppgjørstid,	kan	fastsettes	ved	hjelp	av	metodene	i	del	3-6,	
uansett	 hvilke	 av	 metodene	 som	 er	 valgt	 for	 behandling	 av	 ikke-børsomsatte	 derivater	 og	 gjenkjøpsavtaler,	
utlånstransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 og	 lånetransaksjoner	med	margin.	Ved	 beregning	 av	
kapitalkrav	for	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	kan	kredittinstitusjoner	som	anvender	metodene	i	artikkel	84-89,	
anvende	risikovekter	i	henhold	til	metoden	i	artikkel	78-83	på	permanent	grunnlag	og	uansett	hvor	vesentlige	slike	
posisjoner	er.

8.	 For	metodene	i	del	3	og	4	skal	vedkommende	myndigheter	sikre	at	det	nominelle	beløp	som	skal	tas	i	betraktning,	
er	en	egnet	målestokk	for	den	risiko	som	er	forbundet	med	kontrakten.	Dersom	det	f.eks.	i	kontrakten	er	fastsatt	en	
multiplisering	av	kontantstrømmer,	skal	det	nominelle	beløp	justeres	for	å	ta	hensyn	til	multipliseringens	virkninger	
på	kontraktens	risikostruktur.

DEL	3	

Markedsverdimetoden

Trinn	a):		Ved	å	knytte	gjeldende	markedsverdier	til	kontrakter	framkommer	aktuelle	gjenanskaffelseskostnader	for	alle	
kontrakter	med	en	positiv	verdi.

Trinn	b):		For	å	komme	fram	til	et	tall	for	potensiell	framtidig	kreditteksponering,	bortsett	fra	i	tilfeller	der	det	gjelder	
«floating/floating»	 rentebytteavtaler	 i	 samme	 valuta,	 der	 bare	 den	 aktuelle	 gjenanskaffelseskostnaden	 skal	
beregnes,	multipliseres	de	nominelle	hovedstoler	eller	underliggende	verdier	med	prosentverdiene	i	tabell	1:

Tabell 1(1)(2)

Gjenværende	
løpetid(3) Rente-kontrakter Valuta-	og	gull-

kontrakter:
Kontrakter	som	
gjelder	aksjer

Kontrakter	som	
gjelder	andre	edel-
metaller	enn	gull

Kontrakter	som	
gjelder	andre	

råvarer	enn	edel-
metaller

Ett	år	eller	
mindre 0	% 1	% 6	% 7	% 10	%

Mer	enn	ett	
år,	men	under	
fem	år

0,5	% 5	% 8	% 7	% 12	%

Mer	enn	fem	år 1,5	% 7,5	% 10	% 8	% 15	%

(1)	 Kontrakter	som	ikke	omfattes	av	noen	av	de	fem	kategoriene	i	denne	tabellen,	skal	behandles	som	kontrakter	som	gjelder	andre	
råvarer	enn	edelmetaller.

(2)	 For	kontrakter	som	innebærer	flere	utvekslinger	av	hovedstolen,	må	prosentverdiene	multipliseres	med	antallet	gjenværende	innbe-
talinger	som	skal	foretas	i	henhold	til	kontrakten.

(3)	 For	kontrakter	som	er	strukturert	med	henblikk	på	oppgjør	av	utestående	eksponeringer	på	bestemte	betalingstidspunkter,	og	der	
vilkårene	justeres	slik	at	markedsverdien	av	kontrakten	er	lik	null	på	disse	tidspunktene,	vil	gjenværende	løpetid	være	lik	tiden	fram	
til	neste	justering.	Når	det	gjelder	rentekontrakter	som	oppfyller	disse	kriteriene,	og	som	har	en	gjenværende	løpetid	på	mer	enn	ett	
år,	skal	denne	prosenten	ikke	være	mindre	enn	0,5	%.
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Med	henblikk	på	beregning	av	den	potensielle	framtidige	kreditteksponeringen	i	samsvar	med	trinn	b)	kan	
vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	prosentverdiene	i	tabell	2	i	stedet	for	dem	
i	tabell	1,	forutsatt	at	institusjonene	benytter	valgmuligheten	i	nr.	21	i	vedlegg	IV	til	direktiv	2006/49/EF	for	
kontrakter	knyttet	til	andre	råvarer	enn	gull	i	henhold	til	nr.	3	i	vedlegg	IV	til	dette	direktiv.

Tabell 2

Gjenværende	løpetid Edelmetaller	(unntatt	
gull) Uedle	metaller Landbruksvarer Annet,	herunder	

energiprodukter

Ett	år	eller	mindre 2	% 2,5	% 3	% 4	%

Mer	enn	ett	år,	men	
under	fem	år

5	% 4	% 5	% 6	%

Mer	enn	fem	år 7,5	% 8	% 9	% 10	%

Trinn	a):		Summen	 av	 aktuell	 gjenanskaffelseskostnad	 og	 potensiell	 framtidig	 kreditteksponering	 er	 lik	
engasjementsverdien.

DEL	4	

Metode	for	opprinnelig	eksponering

Trinn	a):		Hvert	instruments	nominelle	hovedstol	multipliseres	med	prosentverdiene	i	tabell	3.

Tabell 3

Opprinnelig	løpetid(1) Rentekontrakter Valuta-	og	gullkontrakter

Ett	år	eller	mindre 0,5	% 2	%

Mer	enn	ett	år,	men	under	to	år 1	% 5	%

Tillegg	for	hvert	påfølgende	år 1	% 3	%

Trinn	b):		 Den	opprinnelige	eksponeringen	som	dermed	framkommer,	skal	være	engasjementsverdien.

DEL	5	

Standardisert	metode

1.	 Den	 standardiserte	 metoden	 kan	 bare	 anvendes	 for	 ikke-børsomsatte	 derivater	 og	 transaksjoner	 med	 lang	
oppgjørstid.	Engasjementsverdien	skal	beregnes	separat	for	hver	motregningsgruppe.	Den	skal	fastsettes	eksklusiv	
sikkerhet	på	følgende	måte:

engasjementsverdi	=	

____________
(1)	 Når	det	gjelder	rentekontrakter,	kan	kredittinstitusjoner	med	samtykke	fra	sine	vedkommende	myndigheter	velge	enten	opprinnelig	

løpetid	eller	gjenværende	løpetid.
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β*max	CMV-CMC;Σj | Σi	RPTij	-	Σl	RPClj	|	*CCRMj)

der	

CMV	=	gjeldende	markedsverdi	av	porteføljen	av	transaksjoner	i	motregningsgruppen	med	en	motpart,	uten	at	det	
tas	hensyn	til	sikkerhet,	det	vil	si	der	

CMV	=	Σi	CMVi

der	

CMVi	=	gjeldende	markedsverdi	av	transaksjon	i,

CMC	=	gjeldende	markedsverdi	av	den	sikkerhet	som	er	stilt	i	motregningsgruppen,	det	vil	si	der	

CMC	=	Σl	CMCl

der	

CMCl	=	gjeldende	markedsverdi	av	sikkerhet	l,

i	=	indeks	som	angir	transaksjon,	

l	=	indeks	som	angir	sikkerhet,	

j	=	indeks	som	angir	sikringsgruppekategori.	Disse	sikringsgruppene	svarer	til	risikofaktorer	som	risikoposisjoner	
med	motsatt	 fortegn	kan	avregnes	mot	 for	å	gi	en	netto	 risikoposisjon	som	målingen	av	engasjementet	deretter	
baseres	på,	

RPTij	=	risikoposisjon	fra	transaksjon	i	med	hensyn	til	sikringsgruppe	j,	

RPClj	=	risikoposisjon	fra	sikkerhet	l	med	hensyn	til	sikringsgruppe	j,	

CCRMj	=	multiplikator	for	motpartskredittrisiko	fastsatt	i	tabell	5	med	hensyn	til	sikringsgruppe	j,	

β	=	1,4.

Sikkerhet	fra	en	motpart	har	positivt	fortegn,	og	sikkerhet	til	en	motpart	har	negativt	fortegn.

Sikkerhet	som	anerkjennes	for	denne	metoden	er	begrenset	til	sikkerhet	som	kan	godtas	i	henhold	til	dette	direktivs	
vedlegg	VIII	del	1	nr.	11	og	vedlegg	II	nr.	9	i	direktiv	2006/49/EF.

2.	 Når	en	ikke-børsomsatt	derivattransaksjon	med	en	lineær	risikoprofil	fastsetter	at	et	finansielt	instrument	skal	byttes	
mot	 betaling,	 omtales	 denne	betalingsdelen	 som	«betalingselementet».	Transaksjoner	 som	 fastsetter	 et	 bytte	 av	
betaling	mot	betaling,	består	av	to	betalingselementer.	Betalingselementene	består	av	de	kontraktsmessig	avtalte	
bruttobetalingene,	herunder	det	nominelle	beløp	for	transaksjonen.	Kredittinstitusjoner	kan	se	bort	fra	renterisikoen	
ved	 betalingselementer	 med	 en	 gjenværende	 løpetid	 på	 under	 ett	 år	 med	 hensyn	 til	 følgende	 beregninger.	
Kredittinstitusjoner	kan	behandle	transaksjoner	som	består	av	to	betalingselementer	angitt	i	samme	valuta,	som	for	
eksempel	rentebytteavtaler,	som	en	enkelt	samlet	transaksjon.	Behandlingen	av	betalingselementer	anvendes	på	den	
samlede	transaksjonen.

3.	 Transaksjoner	 med	 en	 lineær	 risikoprofil	 der	 de	 underliggende	 finansielle	 instrumentene	 er	 aksjer	 (herunder	
aksjeindekser),	gull,	andre	edelmetaller	eller	andre	råvarer,	blir	innplassert	i	en	risikoposisjon	i	den	respektive	aksje	
(eller	aksjeindeks)	eller	råvare	(herunder	gull	og	andre	edelmetaller)	og	en	renterisikoposisjon	for	betalingselementet.	
Dersom	 betalingselementet	 er	 angitt	 i	 en	 utenlandsk	 valuta,	 blir	 det	 også	 innplassert	 i	 en	 risikoposisjon	 i	 den	
respektive	valutaen.

4.	 Transaksjoner	med	en	lineær	risikoprofil	med	et	gjeldsinstrument	som	det	underliggende	instrumentet,	blir	innplassert	
i	en	renterisikoposisjon	for	gjeldsinstrumentet	og	en	annen	renterisikoposisjon	for	betalingselementet.	Transaksjoner	
med	 en	 lineær	 risikoprofil	 som	 fastsetter	 bytte	 av	 betaling	mot	 betaling,	 herunder	 valutaterminkontrakter,	 blir	
innplassert	i	en	renterisikoposisjon	for	hvert	av	betalingselementene.	Dersom	det	underliggende	gjeldsinstrumentet	
er	angitt	i	en	utenlandsk	valuta,	blir	gjeldsinstrumentet	innplassert	i	en	risikoposisjon	i	denne	valutaen.	Dersom	et	
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betalingselement	er	angitt	i	en	utenlandsk	valuta,	blir	betalingselementet	også	innplassert	i	en	risikoposisjon	i	denne	
valutaen.	Den	engasjementsverdien	som	skal	gis	en	rentebasisbytteavtale	i	utenlandsk	valuta,	er	lik	null.

5.	 Størrelsen	 på	 en	 risikoposisjon	 som	 følge	 av	 en	 transaksjon	med	 lineær	 risikoprofil	 er	 den	 effektive	 nominelle	
verdien	(markedspris	multiplisert	med	mengde)	av	de	underliggende	finansielle	instrumentene	(herunder	råvarer)	
omregnet	til	kredittinstitusjonens	egen	valuta,	bortsett	fra	når	det	gjelder	gjeldsinstrumenter.

6.	 For	gjeldsinstrumenter	og	for	betalingselementer	er	størrelsen	på	risikoposisjonen	den	effektive	nominelle	verdien	
av	de	utestående	bruttobetalingene	(herunder	det	nominelle	beløp)	omregnet	til	kredittinstitusjonens	egen	valuta,	
multiplisert	med	den	endrede	durasjonen	til	gjeldsinstrumentet	eller	betalingselementet.

7.	 Størrelsen	 på	 en	 risikoposisjon	 som	 følge	 av	 en	 kredittbytteavtale	 er	 den	 nominelle	 verdien	 av	
referansegjeldsinstrumentet	multiplisert	med	den	gjenværende	løpetiden	til	kredittmisligholdsbytteavtalen.

8.	 Størrelsen	på	en	risikoposisjon	fra	et	ikke-børsomsatt	derivat	med	en	ikke-lineær	risikoprofil,	herunder	opsjoner	
og	opsjoner	på	bytteavtaler,	er	lik	deltaekvivalenten	av	effektiv	nominell	verdi	av	det	finansielle	instrumentet	som	
ligger	til	grunn	for	transaksjonen,	bortsett	fra	når	det	gjelder	et	underliggende	gjeldsinstrument.

9.	 Størrelsen	på	en	risikoposisjon	som	følge	av	et	ikke-børsomsatt	derivat	med	en	ikke-lineær	risikoprofil,	herunder	
opsjoner	 og	 opsjoner	 om	 å	 inngå	 bytteavtaler,	 der	 det	 underliggende	 instrumentet	 er	 et	 gjeldsinstrument	
eller	 et	 betalingselement,	 er	 lik	 deltaekvivalenten	 av	 effektiv	 nominell	 verdi	 av	 det	 finansielle	 instrumentet	
eller	 betalingselementet,	 multiplisert	 med	 den	 endrede	 durasjonen	 til	 henholdsvis	 gjeldsinstrumentet	 eller	
betalingselementet.

10.	 For	fastsettelse	av	risikoposisjoner	skal	sikkerhet	mottatt	fra	en	motpart	behandles	som	en	fordring	på	motparten	
i	 henhold	 til	 en	derivatkontrakt	 (lang	posisjon)	 som	 forfaller	 i	 dag,	mens	 stilt	 sikkerhet	 skal	behandles	 som	en	
forpliktelse	overfor	motparten	(kort	posisjon)	som	forfaller	i	dag.

11.		Kredittinstitusjoner	kan	anvende	følgende	formel	for	å	fastsette	størrelse	på	og	fortegn	for	en	risikoposisjon:

For	alle	andre	instrumenter	enn	gjeldsinstrumenter:	

effektiv	nominell	verdi,	eller	

deltaekvivalenten	av	nominell	verdi	=	pref

δV

δp

der	

Pref	=	prisen	på	det	underliggende	instrumentet,	uttrykt	i	referansevalutaen,	

V	=	verdien	av	det	finansielle	instrumentet	(for	en	opsjon	er	dette	opsjonsprisen,	og	for	en	transaksjon	med	en	lineær	
risikoprofil	er	dette	verdien	av	selve	det	underliggende	instrumentet),	

p	=	prisen	på	det	underliggende	instrumentet,	uttrykt	i	samme	valuta	som	V.	

For	gjeldsinstrumenter	og	betalingselementene	til	alle	transaksjoner:	

effektiv	nominell	verdi	multiplisert	med	den	endrede	durasjon,	eller	

deltaekvivalenten	i	nominell	verdi	multiplisert	med	den	endrede	durasjon	

δV

δr

der	

V	=	verdien	av	det	finansielle	instrumentet	(for	en	opsjon	er	dette	opsjonsprisen	og	for	en	transaksjon	med	en	lineær	
risikoprofil	er	dette	verdien	av	henholdsvis	selve	det	underliggende	instrumentet	eller	betalingselementet),	

r	=	rentenivå.

Dersom	V	 er	 angitt	 i	 en	 annen	 valuta	 enn	 referansevalutaen,	må	 derivatet	 omregnes	 til	 referansevalutaen	 ved	
multiplikasjon	med	relevant	valutakurs.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/130 24.10.2013

12.		Risikoposisjonene	 skal	 ordnes	 i	 sikringsgrupper.	 For	 hver	 sikringsgruppe	 beregnes	 den	 absolutte	 verdien	 av	
summen	av	de	risikoposisjonene	som	framkommer.	Denne	nettorisikoposisjon	representeres	ved	

|	Σi	RPTij	-	Σl	RPClj |

i	formelen	i	nr.	1.

13.		For	 renterisikoposisjoner	 som	 følge	 av	 pengeinnskudd	mottatt	 fra	motparten	 som	 sikkerhet,	 betalingselementer	
og	underliggende	gjeldsinstrumenter,	som	det	i	samsvar	med	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	2006/49/EF	anvendes	
et	kapitalkrav	på	1,60	%	eller	mindre	på,	er	det	seks	sikringsgrupper	for	hver	valuta,	slik	det	framgår	av	tabell	4	
nedenfor.	Sikringsgrupper	blir	definert	ved	en	kombinasjon	av	kriteriene	«løpetid»	og	«referanserenter».

Tabell 4

Offentlige	referanserenter Andre	referanserenter	enn	offentlige	
referanserenter

Løpetid

Løpetid

Løpetid

←	1	år	

>1	—	←	5	år

>	5	år	

←	1	år	

>1	—	←	5	år

>	5	år	

14.		For	 renterisikoposisjoner	 som	 følge	 av	 underliggende	 gjeldsinstrumenter	 eller	 betalingselementer	 der	 renten	 er	
koblet	 til	 en	 referanserente	 som	 representerer	 et	 generelt	markedsrentenivå,	 er	 gjenværende	 løpetid	 lengden	 av	
tidsintervallet	 fram	 til	 neste	 justering	 av	 renten.	 I	 alle	 andre	 tilfeller	 er	 gjenværende	 løpetid	 den	 gjenværende	
levetiden	 til	 det	 underliggende	 gjeldsinstrumentet,	 eller	 når	 det	 gjelder	 et	 betalingselement,	 den	 gjenværende	
levetiden	til	transaksjonen.

15.		Det	er	én	sikringsgruppe	for	hver	utsteder	av	et	referansegjeldsinstrument	som	ligger	under	en	kredittbytteavtale.

16.		For	renterisikoposisjoner	som	følge	av	pengeinnskudd	som	er	stilt	som	sikkerhet	hos	en	motpart	når	vedkommende	
motpart	 ikke	 har	 utestående	 gjeldsforpliktelser	 med	 lav	 spesifikk	 risiko,	 og	 som	 følge	 av	 underliggende	
gjeldsinstrumenter	som	det	i	samsvar	med	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	2006/49/EF	anvendes	et	kapitalkrav	på	mer	
enn	1,60	%	på,	er	det	én	sikringsgruppe	for	hver	utsteder.	Når	et	betalingselement	etterligner	et	slikt	gjeldsinstrument,	
er	det	også	én	sikringsgruppe	for	hver	utsteder	av	referansegjeldsinstrumentet.	Kredittinstitusjoner	kan	velge	å	samle	
risikoposisjoner	som	er	knyttet	til	gjeldsinstrumenter	fra	en	bestemt	utsteder,	eller	til	referansegjeldsinstrumenter	
fra	 samme	 utsteder,	 som	 etterlignes	 av	 betalingselementer,	 eller	 som	 er	 underliggende	 instrument	 for	 en	
kredittbytteavtale,	i	samme	sikringsgruppe.

17.		Andre	 underliggende	 finansielle	 instrumenter	 enn	 gjeldsinstrumenter	 skal	 plasseres	 i	 de	 samme	 respektive	
sikringsgruppene	bare	dersom	de	er	identiske	eller	tilsvarende	instrumenter.	I	alle	andre	tilfeller	skal	de	plasseres	i	
separate	sikringsgrupper.	I	hvilken	grad	instrumenter	tilsvarer	hverandre,	fastsettes	slik:	

–	 For	aksjer	er	tilsvarende	instrumenter	de	som	har	samme	utsteder.	En	aksjeindeks	behandles	som	en	separat	
utsteder.	

–	 For	edelmetaller	er	tilsvarende	instrumenter	de	som	er	basert	på	samme	metall.	En	edelmetallindeks	behandles	
som	et	separat	edelmetall.	

–	 For	elektrisk	kraft	er	tilsvarende	instrumenter	de	leveringsrettigheter	og	-plikter	som	viser	til	samme	tidsintervall	
med	toppbelastning	eller	med	lav	belastning	i	et	hvilket	som	helst	24-timersintervall.	

–	 For	råvarer	er	tilsvarende	instrumenter	de	som	er	basert	på	samme	råvare.	En	råvareindeks	behandles	som	en	
separat	råvare.	
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18.		Multiplikatorene	for	motpartskredittrisiko	(CCRM)	for	de	ulike	kategoriene	av	sikringsgrupper	framgår	av	tabell	5	
nedenfor:

Tabell 5

Sikringsgruppekategorier

Multi-plikatorer	
for	motparts-
kreditt-risiko	
(CCRM)

1. Rente 0,2	%

2. Renter	 for	 risikoposisjoner	 som	 følge	 av	 et	 referansegjeldsinstrument	 som	 er	
underliggende	 instrument	 for	 en	 kredittbytteavtale,	 og	 som	 det	 anvendes	 et	
kapitalkrav	på	1,60	%	eller	mindre	på	i	henhold	til	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	
2006/49/EF

0,3	%

3. Renter	 for	 risikoposisjoner	 som	 følge	 av	 et	 gjeldsinstrument	 eller	 et	
referansegjeldsinstrument	som	det	anvendes	et	kapitalkrav	på	mer	enn	1,60	%	på	i	
henhold	til	tabell	1	i	vedlegg	I	til	direktiv	2006/49/EF

0,6	%

4. Valutakurser 2,5	%

5. Elektrisk	kraft 4	%

6. Gull 5	%

7. Aksjer 7	%

8. Edelmetaller	(unntatt	gull) 8,5	%

9. Andre	råvarer	(unntatt	edelmetaller	og	elektrisk	kraft) 10	%

10. Underliggende	instrumenter	for	ikke-børsomsatte	derivater	som	ikke	er	omfattet	av	
noen	av	kategoriene	foran

10	%

Underliggende	instrumenter	for	ikke-børsomsatte	derivater,	som	nevnt	i	nr.	10	i	tabell	5,	skal	plasseres	i	separate	
individuelle	sikringsgrupper	for	hver	kategori	av	underliggende	instrumenter.

19.		For	 transaksjoner	 med	 en	 ikke-lineær	 risikoprofil	 eller	 for	 betalingselementer	 og	 transaksjoner	 med	
gjeldsinstrumenter	 som	 underliggende	 instrumenter,	 som	 kredittinstitusjonen	 ikke	 kan	 fastsette	 henholdsvis	
deltaverdien	eller	den	endrede	durasjon	for,	med	en	instrumentmodell	som	vedkommende	myndighet	har	godkjent	
med	 det	 formål	 å	 kunne	 fastsette	 minstekravene	 til	 kapital	 for	 markedsrisiko,	 skal	 vedkommende	 myndighet	
fastsette	 størrelsen	 på	 risikoposisjonene	 og	 de	 relevante	 multiplikatorene	 for	 motpartsrisiko	 med	 forsiktighet.	
Alternativt	kan	vedkommende	myndigheter	kreve	at	metoden	i	del	3	anvendes.	Motregning	skal	ikke	anerkjennes	
(det	vil	si	at	engasjementsverdien	skal	fastsettes	som	om	det	forelå	en	motregningsgruppe	som	bare	omfattet	den	
enkelte	transaksjonen).

20.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 interne	 framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 en	 transaksjon	 omfattes	 av	 en	
sikringsgruppe,	 dekkes	 transaksjonen	 av	 en	 motregningskontrakt	 som	 kan	 tvangsfullbyrdes,	 og	 som	 oppfyller	
kravene	i	del	7.

21.		En	 kredittinstitusjon	 som	 gjør	 bruk	 av	 sikkerheter	 for	 å	 redusere	 sin	 motpartskredittrisiko,	 skal	 ha	 interne	
framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 den	 innregner	 virkningen	 av	 sikkerhetene	 i	 sine	 beregninger,	 skal	
sikkerhetene	oppfylle	de	standardene	for	rettssikkerhet	som	framgår	av	vedlegg	VIII.

DEL	6	

Metoden	med	intern	modell

1.	 Med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	kan	en	kredittinstitusjon	anvende	metoden	med	
intern	modell	til	å	beregne	engasjementsverdien	for	transaksjonene	i	del	2	nr.	2	i),	eller	for	transaksjonene	i	del	2	
nr.	2	ii),	iii)	og	iv),	eller	for	transaksjonene	i	del	2	nr.	2	i)-iv).	I	hvert	av	disse	tilfellene	kan	transaksjonene	i	del	2	
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nr.	2	v)	også	inkluderes.	Uten	hensyn	til	del	2	nr.	1	annet	ledd	kan	kredittinstitusjoner	velge	ikke	å	anvende	denne	
metoden	på	engasjementer	som	er	uvesentlige	med	hensyn	til	størrelse	og	risiko.	For	å	kunne	anvende	metoden	med	
intern	modell	skal	en	kredittinstitusjon	oppfylle	kravene	i	denne	del.

2.	 Med	 forbehold	 for	 godkjenning	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 gjennomføringen	 av	 metoden	 med	 intern	
modell	 skje	 trinnvis	 på	 tvers	 av	 ulike	 transaksjonstyper,	 og	 i	 løpet	 av	 denne	perioden	kan	 en	 kredittinstitusjon	
anvende	metodene	i	del	3	eller	del	5.	Uten	hensyn	til	resten	av	denne	del	skal	det	ikke	kreves	at	kredittinstitusjoner	
anvender	en	bestemt	type	modell.

3.	 For	alle	ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	og	for	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	der	en	kredittinstitusjon	
ikke	har	fått	godkjenning	til	å	anvende	metoden	med	intern	modell,	skal	kredittinstitusjonen	anvende	metodene	i	
del	3	eller	del	5.	Kombinert	anvendelse	av	disse	to	metodene	er	tillatt	på	permanent	grunnlag	innenfor	et	konsern.	
Kombinert	anvendelse	av	disse	to	metodene	innenfor	et	rettssubjekt	er	tillatt	bare	dersom	en	av	metodene	anvendes	
i	tilfellene	nevnt	i	del	5	nr.	19.

4.	 Kredittinstitusjoner	som	har	fått	tillatelse	til	å	benytte	metoden	med	intern	modell,	skal	ikke	gå	tilbake	til	å	anvende	
metodene	i	del	3	eller	5,	bortsett	fra	i	de	tilfeller	der	det	kan	godtgjøres	at	det	er	gode	grunner	for	dette,	og	etter	
godkjenning	 fra	 vedkommende	 myndigheter.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 lenger	 opptrer	 i	 samsvar	 med	
kravene	i	denne	del,	skal	den	enten	legge	fram	for	vedkommende	myndighet	en	plan	for	hvordan	den	raskt	skal	
kunne	overholde	kravene,	eller	godtgjøre	at	virkningen	av	manglende	overholdelse	er	uvesentlig.

Engasjementsverdi

5.	 Engasjementsverdien	 skal	 måles	 på	 nivået	 for	 motregningsgruppen.	 Modellen	 skal	 spesifisere	 prognosen	 for	
fordelingen	av	endringer	i	motregningsgruppens	markedsverdi	som	kan	tilskrives	endringer	i	markedsvariabler,	som	
for	eksempel	renter	og	valutakurser.	Modellen	skal	deretter	beregne	engasjementsverdien	for	motregningsgruppen	
på	hvert	framtidig	tidspunkt	ut	fra	endringene	i	markedsvariablene.	For	motparter	som	det	er	inngått	marginavtaler	
med,	kan	modellen	også	fange	opp	framtidige	bevegelser	med	hensyn	til	sikkerheten.

6.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 ta	 hensyn	 til	 godtakbare	 finansielle	 sikkerheter	 som	 definert	 i	 dette	 direktivs	 vedlegg	
VIII	 del	 1	 nr.	 11	 og	 i	 nr.	 9	 i	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 2006/49/EF	 i	 sine	 sannsynlige	 fordelinger	 av	 endringer	 i	
motregningsgruppens	markedsverdi,	 dersom	 de	 kvantitative	 og	 kvalitative	 kravene	 og	 informasjonskravene	 for	
metoden	med	intern	modell	er	oppfylt	for	sikkerheten.

7.	 Engasjementsverdien	skal	beregnes	som	produktet	av	alfa	og	effektivt	forventet	positivt	engasjement:	

Engasjementsverdi	=	α	×	«effektivt	forventet	positivt	engasjement»

der	

alfa	 (α)	 skal	 være	 1,4,	 men	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 kreve	 en	 høyere	 verdi	 for	 alfa	 (α),	 og	 effektivt	
forventet	positivt	engasjement	skal	beregnes	ved	å	estimere	forventet	engasjement	(EEt)	som	det	gjennomsnittlige	
engasjement	på	det	framtidige	tidspunkt	t,	der	gjennomsnittet	fastsettes	på	grunnlag	av	mulige	framtidige	verdier	
for	 relevante	 markedsrisikofaktorer.	Modellen	 estimerer	 forventet	 engasjement	 (EE)	 på	 en	 serie	 av	 framtidige	
tidspunkter	som	t1,	t2,	t3	osv.

8.	 Effektivt	forventet	engasjement	skal	beregnes	rekursivt	som	

Effektivt	EEtk	=	max(effektiv	EEtk-1;	EEtk)

der	

den	aktuelle	dato	er	betegnet	som	t0	og	effektiv	EEt0	tilsvarer	det	aktuelle	engasjement.

9.	 I	denne	sammenheng	er	effektivt	forventet	positivt	engasjement	lik	gjennomsnittlig	effektivt	forventet	engasjement	
i	 løpet	av	det	første	året	av	et	 framtidig	engasjement.	Dersom	alle	kontraktene	i	motregningsgruppen	forfaller	 i	
løpet	av	mindre	enn	ett	år,	er	forventet	positivt	engasjement	lik	gjennomsnittet	av	det	forventede	engasjement	fram	
til	alle	kontrakter	i	motregningsgruppen	forfaller.	Effektivt	forventet	positivt	engasjement	beregnes	som	et	vektet	
gjennomsnitt	av	effektivt	forventet	engasjement:	
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Effektivt forventet positivt engasjement	=	
min	(1	år;løpetid)

Effektivt forventet engasjementtk
*ΔtkΣ

k=1

der	

vektene	Δtk	=	tk	—	tk-1	gjelder	tilfeller	der	det	framtidige	engasjement	blir	beregnet	på	tidspunkter	som	ikke	er	
jevnt	fordelt	over	tid.

10.	 Målene	for	det	forventede	engasjement	eller	høyeste	engasjement	skal	beregnes	på	grunnlag	av	en	fordeling	av	
engasjementer	som	tar	hensyn	til	at	engasjementene	ikke	nødvendigvis	er	normalt	fordelt.

11.		Kredittinstitusjoner	kan	benytte	et	mål	som	er	mer	forsiktig	enn	alfa	(α)	multiplisert	med	effektivt	forventet	positivt	
engasjement	slik	det	beregnes	i	samsvar	med	ligningen	foran	for	hver	enkelt	motpart.

12.		Uten	hensyn	til	nr.	7	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	sine	egne	estimater	av	
alfa	(α),	men	med	en	laveste	verdi	lik	1,2,	der	α	skal	tilsvare	forholdet	mellom	ansvarlig	kapital	fra	en	full	simulering	
av	motpartskredittrisikoengasjement	for	samtlige	motparter	(teller)	og	ansvarlig	kapital	basert	på	forventet	positivt	
engasjement	(nevner).	I	nevneren	skal	forventet	positivt	engasjement	benyttes	som	om	den	var	et	fast	utestående	
beløp.	Kredittinstitusjoner	skal	godtgjøre	at	deres	interne	estimater	av	α	i	telleren	gjenspeiler	vesentlige	kilder	til	
stokastisk	avhengighet	 i	 fordelingen	av	markedsverdiene	 for	 transaksjoner	 eller	porteføljer	 av	 transaksjoner	 for	
ulike	motparter.	Interne	estimater	av	α	skal	ta	hensyn	til	graden	av	diversifisering	i	porteføljene.

13.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 påse	 at	 teller	 og	 nevner	 for	 α	 blir	 beregnet	 på	 en	 konsekvent	 måte	 med	 hensyn	 til	
modellmetoder,	 parameterspesifikasjoner	 og	 porteføljesammensetning.	 Den	 tilnærmingsmåte	 som	 anvendes,	
skal	 være	 basert	 på	 kredittinstitusjonens	metode	 for	 beregning	 av	 ansvarlig	 kapital,	 være	 godt	 dokumentert	 og	
være	underlagt	en	uavhengig	godkjenning.	I	tillegg	skal	kredittinstitusjoner	gjennomgå	sine	estimater	minst	hvert	
kvartal,	 og	 oftere	 når	 sammensetningen	 av	 porteføljen	 varierer	 over	 tid.	Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 vurdere	
modellrisikoen.

14.		Der	 det	 er	 hensiktsmessig	 bør	 volatiliteter	 og	 korrelasjoner	 av	markedsrisikofaktorer	 som	benyttes	 i	 den	 felles	
simuleringen	av	markeds-	og	kredittrisiko,	være	betinget	av	at	kredittrisikofaktoren	gjenspeiler	potensielle	økninger	
i	volatilitet	eller	korrelasjon	i	en	økonomisk	nedgangsperiode.

15.		Dersom	motregningsgruppen	er	underlagt	en	marginavtale,	skal	kredittinstitusjoner	anvende	et	av	følgende	mål	for	
forventet	positivt	engasjement:

a)	 Effektivt	forventet	positivt	engasjement	uten	å	ta	hensyn	til	marginavtalen.	

b)	 Terskelen,	dersom	denne	er	positiv,	i	henhold	til	marginavtalen	pluss	et	tillegg	som	gjenspeiler	den	forventede	
økningen	 i	 engasjementet	 i	 marginrisikoperioden.	 Tillegget	 beregnes	 som	 den	 forventede	 økning	 av	
motregningsgruppens	engasjement,	 regnet	 fra	et	aktuelt	engasjement	 lik	null	og	 i	marginrisikoperioden.	En	
minsteverdi	på	fem	virkedager	for	motregningsgrupper	som	bare	består	av	gjenkjøpsavtaler	underlagt	daglig	
marginberegning	og	daglig	markedsvurdering,	samt	ti	bankdager	for	alle	andre	motregningsgrupper,	pålegges	
den	marginrisikoperioden	som	anvendes	for	dette	formål.	

c)	 Dersom	modellen	 fanger	 opp	 virkningene	 av	marginene	 når	 det	 forventede	 engasjement	 blir	 estimert,	 kan	
modellens	mål	for	forventet	engasjement	anvendes	direkte	i	ligningen	i	nr.	8	etter	godkjenning	fra	vedkommende	
myndigheter.

Minstekrav	for	modeller	for	forventet	positivt	engasjement

16.		En	kredittinstitusjons	modell	for	forventet	positivt	engasjement	skal	oppfylle	driftskravene	i	nr.	17-41.

Kontroll	med	motpartskredittrisiko

17.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	kontrollenhet	med	ansvar	for	utforming	og	gjennomføring	av	institusjonens	system	
for	håndtering	av	motpartskredittrisiko,	herunder	innledende	og	løpende	validering	av	modellen.	Denne	enheten	
skal	 kontrollere	 inndatas	 integritet	 og	 utarbeide	 og	 analysere	 rapporter	 om	 resultatet	 fra	 kredittinstitusjonens	
risikomålingsmodell,	 herunder	 en	vurdering	 av	 forholdet	mellom	målinger	 av	 risikoeksponering	og	grenser	 for	
kreditt	og	handel.	Denne	enheten	skal	være	uavhengig	av	enheter	med	ansvar	for	oppretting	eller	fornying	av	eller	
handel	med	engasjementer,	og	skal	ikke	være	gjenstand	for	unødig	påvirkning.	Den	skal	dessuten	ha	tilstrekkelig	
personale	og	rapportere	direkte	til	kredittinstitusjonens	øverste	administrative	ledelse.	Denne	enhetens	arbeid	skal	
være	godt	integrert	med	kredittinstitusjonens	daglige	håndtering	av	kredittrisiko.	Enhetens	resultater	skal	på	samme	
måte	 være	 en	 integrert	 del	 av	 framgangsmåten	 for	 planlegging,	 overvåking	og	kontroll	 av	 kredittinstitusjonens	
kredittrisikoprofil	og	generelle	risikoprofil.

18.		En	kredittinstitusjon	 skal	ha	 retningslinjer,	 framgangsmåter	og	 systemer	 for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	
som	er	solide	og	gjennomført	med	integritet.	En	solid	ramme	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	skal	omfatte	
identifisering,	måling,	håndtering,	godkjenning	og	internrapportering	av	motpartskredittrisiko.
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19.		En	 kredittinstitusjons	 retningslinjer	 for	 risikohåndtering	 skal	 ta	 hensyn	 til	 markedsrisiko,	 likviditetsrisiko	 og	
operasjonell	risiko	samt	juridisk	risiko	som	kan	opptre	i	tilknytning	til	motpartskredittrisiko.	Kredittinstitusjonen	
skal	 ikke	 drive	 virksomhet	med	 en	motpart	 uten	 å	 vurdere	 dennes	 kredittverdighet,	 og	 skal	 ta	 behørig	 hensyn	
til	 kredittrisiko	 i	 forbindelse	 med	 og	 før	 avvikling.	 Denne	 risiko	 skal	 i	 den	 utstrekning	 det	 er	 praktisk	 mulig	
håndteres	på	motpartsnivå	(summen	av	motpartskredittrisikoengasjementer	og	andre	kredittengasjementer)	og	på	
foretaksnivå.

20.		En	 kredittinstitusjons	 styre	 og	 øverste	 administrative	 ledelse	 skal	 delta	 aktivt	 i	 kontrollprosessen	 for	
motpartskredittrisiko,	 og	 skal	 anse	 denne	 som	 en	 svært	 viktig	 side	 av	 forretningsvirksomheten	 som	 det	 må	
settes	av	betydelige	ressurser	til.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	være	oppmerksom	på	begrensningene	
og	 forutsetningene	når	det	gjelder	den	modellen	 som	benyttes,	 samt	den	 innvirkning	disse	 faktorene	kan	ha	på	
resultatets	pålitelighet.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	også	vurdere	usikkerhet	knyttet	til	markedsmiljø	
og	driftsspørsmål,	og	være	oppmerksom	på	hvordan	slike	faktorer	gjenspeiles	i	modellen.

21.		De	 daglige	 rapportene	 som	 utarbeides	 om	 en	 kredittinstitusjons	 motpartskredittrisikoengasjementer,	 skal	
gjennomgås	på	et	ledelsesnivå	med	tilstrekkelig	ansiennitet	og	autoritet	til	å	kunne	gjennomføre	både	reduksjoner	
i	posisjoner	som	tas	av	de	 individuelle	kredittforvalterne	eller	 -handlerne,	og	reduksjoner	 i	kredittinstitusjonens	
generelle	motpartskredittrisikoengasjement.

22.		En	 kredittinstitusjons	 system	 for	 håndtering	 av	motpartskredittrisiko	 skal	 anvendes	 i	 sammenheng	med	 interne	
kreditt-	og	handelsgrenser.	Kreditt-	og	handelsgrenser	skal	være	knyttet	til	kredittinstitusjonens	risikomålingsmodell	
på	 en	måte	 som	 er	 konsekvent	 over	 tid,	 og	 som	 er	 godt	 forstått	 av	 kredittforvaltere,	 handlere	 og	 den	 øverste	
administrative	ledelsen.

23.		En	kredittinstitusjons	måling	av	motpartskredittrisiko	skal	omfatte	måling	av	bruk	av	kreditt	daglig	og	innenfor	
samme	dag.	Kredittinstitusjonen	skal	måle	det	aktuelle	engasjement	både	med	og	uten	sikkerhet.	På	portefølje-	
og	 motpartsnivå	 skal	 kredittinstitusjonen	 beregne	 og	 overvåke	 høyeste	 engasjement	 eller	 potensielt	 framtidig	
engasjement	ved	det	 konfidensintervall	 som	er	valgt	 av	kredittinstitusjonen.	Kredittinstitusjonen	 skal	 ta	hensyn	
til	store	eller	konsentrerte	posisjoner,	herunder	med	hensyn	til	grupper	av	motparter	med	innbyrdes	 tilknytning,	
bransjer,	marked	osv.

24.		En	kredittinstitusjon	 skal	ha	 innført	 en	 rutine	og	et	omfattende	program	 for	 stresstesting	 som	et	 supplement	 til	
analysen	av	motpartskredittrisiko,	basert	på	de	daglige	resultatene	fra	kredittinstitusjonens	risikomålingsmodell.	
Resultatene	 av	 denne	 stresstestingen	 skal	 jevnlig	 gjennomgås	 av	 den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 og	 skal	
gjenspeiles	 i	 de	 retningslinjer	 og	 begrensninger	 for	motpartskredittrisiko	 som	 ledelsen	 og	 styret	 har	 fastsatt.	 I	
tilfeller	der	stresstester	viser	en	særlig	sårbarhet	overfor	et	gitt	sett	av	omstendigheter,	skal	det	umiddelbart	treffes	
tiltak	for	å	håndtere	slik	risiko	på	en	hensiktsmessig	måte.

25.		En	kredittinstitusjon	skal	ha	innført	en	rutine	for	å	sikre	overholdelse	av	et	dokumentert	sett	av	interne	retningslinjer,	
kontroller	og	framgangsmåter	for	driften	av	systemet	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko.	Kredittinstitusjonens	
system	for	håndtering	skal	være	godt	dokumentert,	og	det	skal	gis	en	forklaring	av	de	empiriske	teknikkene	som	
benyttes	for	å	måle	motpartskredittrisiko.

26.		En	kredittinstitusjon	skal	regelmessig	foreta	en	uavhengig	gjennomgåelse	av	institusjonens	system	for	håndtering	
av	 motpartskredittrisiko	 gjennom	 sin	 egen	 interne	 revisjonsprosess.	 Denne	 gjennomgåelsen	 skal	 omfatte	 både	
virksomheten	til	forretningsenhetene	nevnt	i	nr.	17	og	til	den	uavhengige	kontrollenheten	for	motpartskredittrisiko.	
En	gjennomgåelse	av	den	generelle	prosessen	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	skal	skje	regelmessig	og	skal	
minst	omfatte

a)	 hvorvidt	dokumentasjonen	av	systemet	og	prosessen	for	håndtering	av	motpartskredittrisiko	er	tilstrekkelig,	

b)	 organiseringen	av	kontrollenheten	for	motpartskredittrisiko,	

c)	 integrering	av	motpartskredittrisikotiltak	i	den	daglige	risikohåndteringen,	

d)	 framgangsmåten	 for	 godkjenning	 av	 de	 risikomålingsmodeller	 og	 verdsettingssystemer	 som	 benyttes	 av	
personalet	i	handels-	og	administrasjonsavdelinger,	

e)	 validering	av	eventuelle	betydelige	endringer	i	framgangsmåten	for	måling	av	motpartskredittrisiko,	

f)	 omfanget	av	motpartskredittrisiko	som	fanges	opp	av	risikomålingsmodellen,	

g)	 ledelsesinformasjonssystemets	integritet,	

h)	 nøyaktigheten	til	data	som	gjelder	motpartskredittrisiko,	og	om	dataene	er	fullstendige,	

i)	 kontroll	av	om	de	datakilder	som	benyttes	i	forbindelse	med	modellene,	er	konsekvente,	aktuelle	og	pålitelige,	
samt	om	disse	kildene	er	uavhengige,	

j)	 nøyaktighet	og	egnethet	når	det	gjelder	hypotesene	om	volatilitet	og	korrelasjon,	
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k)	 nøyaktigheten	av	verdsettings-	og	risikotransformeringsberegninger,	og	

l)	 verifisering	av	modellens	nøyaktighet	ved	hyppig	etterkontroll.

Anvendelseskrav

27.		Fordelingen	av	engasjementer	generert	ved	hjelp	av	modellen	som	benyttes	til	å	beregne	effektivt	forventet	positivt	
engasjement,	 skal	 integreres	 tett	 i	 kredittinstitusjonens	 daglige	 prosess	 for	 håndtering	 av	motpartskredittrisiko.	
Modellens	 resultater	 skal	 på	 tilsvarende	 måte	 spille	 en	 svært	 viktig	 rolle	 i	 kredittgodkjenning,	 håndtering	 av	
motpartskredittrisiko,	fordeling	av	ansvarlig	kapital	og	foretaksstyring	i	kredittinstitusjonen.

28.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 erfaring	 med	 anvendelse	 av	 modeller	 som	 genererer	 en	 fordeling	 av	
motpartskredittrisikoengasjementer.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 derfor	 kunne	 godtgjøre	 at	 den	 i	 minst	 ett	 år	 før	
vedkommende	myndigheters	godkjenning	har	benyttet	en	modell	til	å	beregne	fordelingene	av	engasjementer	som	
ligger	til	grunn	for	beregningene	av	forventet	positivt	engasjement,	og	som	i	hovedsak	oppfyller	minstekravene	
fastsatt	i	denne	del.

29.		Modellen	som	benyttes	til	å	generere	en	fordeling	av	motpartskredittrisikoengasjementer,	skal	være	en	del	av	en	
ramme	 for	 håndtering	 av	motpartskredittrisiko	 som	omfatter	 identifisering,	måling,	 håndtering,	 godkjenning	og	
internrapportering	av	motpartskredittrisiko.	Denne	 rammen	skal	omfatte	måling	av	bruk	av	kreditt	 (summen	av	
motpartskredittrisikoengasjementer	og	andre	kredittengasjementer)	og	fordeling	av	ansvarlig	kapital.	I	 tillegg	til	
forventet	 positivt	 engasjement	 skal	 en	 kredittinstitusjon	måle	 og	 håndtere	 aktuelle	 engasjementer.	Der	 dette	 er	
hensiktsmessig	skal	kredittinstitusjonen	måle	aktuelle	engasjementer	med	eller	uten	sikkerheter.	Anvendelseskravene	
er	 oppfylt	 dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 andre	mål	 for	motpartskredittrisiko,	 som	 for	 eksempel	 høyeste	
engasjement	 eller	 potensielt	 framtidig	 engasjement,	 basert	 på	 den	 fordeling	 av	 engasjementer	 som	 er	 generert	
gjennom	samme	modell	som	for	beregningen	av	forventet	positivt	engasjement.

30.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 om	 nødvendig	 kunne	 estimere	 det	 daglige	 forventede	 engasjement,	 med	 mindre	
den	 godtgjør	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 dens	 motpartskredittrisikoengasjementer	 krever	 mindre	
hyppige	beregninger.	Kredittinstitusjonen	skal	beregne	det	 forventede	engasjement	 i	henhold	 til	en	 tidsprofil	av	
prognoseperioder	som	i	tilstrekkelig	grad	gjenspeiler	tidsstrukturen	til	framtidige	kontantstrømmer	og	kontraktenes	
løpetid,	på	en	måte	som	er	i	samsvar	med	engasjementenes	betydning	og	sammensetning.

31.		Engasjementet	 skal	måles,	 overvåkes	 og	 kontrolleres	 i	 hele	 løpetiden	 til	 alle	 kontrakter	 i	motregningsgruppen	
(ikke	bare	for	en	tidsperiode	på	ett	år).	Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	identifisere	og	
kontrollere	risiko	overfor	motparter	der	engasjementet	øker	ut	over	en	periode	på	ett	år.	Prognosen	for	økningen	av	
engasjementet	skal	benyttes	som	en	inngangsverdi	i	kredittinstitusjonens	modell	for	ansvarlig	kapital.

Stresstesting

32.		En	kredittinstitusjon	skal	ha	innført	hensiktsmessige	framgangsmåter	for	stresstesting	til	bruk	ved	vurderingen	av	
kapitaldekning	for	motpartskredittrisiko.	Denne	stresstestingen	skal	sammenlignes	med	tiltak	i	forbindelse	med	det	
forventede	positive	engasjement,	og	kredittinstitusjonen	skal	anse	dem	som	en	del	av	framgangsmåten	i	artikkel	
123.	Stresstesting	skal	også	innebære	identifisering	av	mulige	hendelser	eller	framtidige	endringer	i	økonomiske	
forhold	som	vil	kunne	ha	ugunstige	virkninger	på	en	kredittinstitusjons	kredittengasjementer,	samt	en	vurdering	av	
kredittinstitusjonens	evne	til	å	stå	imot	slike	endringer.

33.		Kredittinstitusjonen	skal	utføre	stresstesting	i	forbindelse	med	sine	motpartskredittrisikoengasjementer,	herunder	
markeds-	 og	 kredittrisikofaktorer	 som	 til	 sammen	 fører	 til	 belastning.	 Disse	 stresstestene	 skal	 innbefatte	
konsentrasjonsrisiko	(overfor	en	enkelt	motpart	eller	grupper	av	motparter),	korrelasjonsrisiko	i	hele	markedet	og	
kredittrisiko,	samt	risikoen	for	at	en	avvikling	av	motpartens	posisjoner	vil	kunne	skape	bevegelser	 i	markedet.	
Stresstestene	skal	også	analysere	virkningen	på	kredittinstitusjonens	egne	posisjoner	av	slike	markedsbevegelser	
og	ta	hensyn	til	denne	virkningen	i	sin	vurdering	av	motpartskredittrisiko.

Korrelasjonsrisiko

34.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ta	 behørig	 hensyn	 til	 engasjementer	 som	 fører	 til	 en	 betydelig	 grad	 av	 generell	
korrelasjonsrisiko.

35.		Kredittinstitusjoner	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	identifisere,	overvåke	og	kontrollere	tilfeller	av	spesifikk	
korrelasjonsrisiko	fra	inngåelsen	av	en	transaksjon	og	gjennom	hele	transaksjonens	levetid.

Modellprosessens	integritet

36.		Modellen	 skal	 gjenspeile	 transaksjonsvilkår	 og	 -spesifikasjoner	 på	 en	 aktuell,	 fullstendig	 og	 forsiktig	 måte.	
Slike	 vilkår	 skal	 minst	 omfatte	 kontraktens	 nominelle	 beløp,	 løpetid,	 referanseeiendeler,	 marginordninger	 og	
motregningsordninger.	Vilkårene	og	spesifikasjonene	skal	oppbevares	i	en	database	som	er	underlagt	formell	og	
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periodisk	revisjon.	Framgangsmåten	for	godkjenning	av	motregningsordninger	skal	kreve	en	særlig	uttalelse	fra	
institusjonens	jurister	for	å	kontrollere	at	motregningen	kan	tvangsfullbyrdes,	og	skal	innføres	i	databasen	av	en	
uavhengig	enhet.	Overføring	av	opplysninger	om	transaksjonsvilkår	og	–spesifikasjoner	til	modellen	skal	også	være	
underlagt	intern	revisjon,	og	det	skal	være	innført	formelle	framgangsmåter	for	avstemming	mellom	modellen	og	
kildedatasystemene	for	fortløpende	å	kunne	kontrollere	at	transaksjonsvilkår	og	–spesifikasjoner	gjenspeiles	i	det	
forventede	positive	engasjement	på	en	korrekt	eller	i	det	minste	forsiktig	måte.

37.		Modellen	skal	benytte	gjeldende	markedsopplysninger	for	å	beregne	aktuelle	engasjementer.	Ved	bruk	av	historiske	
opplysninger	for	å	estimere	volatilitet	og	korrelasjoner	skal	det	benyttes	historiske	opplysninger	for	et	tidsrom	på	
minst	tre	år,	som	skal	ajourføres	hvert	kvartal	eller	oftere	dersom	markedsforholdene	tilsier	det.	Opplysningene	skal	
omfatte	en	fullstendig	rekke	av	økonomiske	forhold,	som	for	eksempel	en	fullstendig	konjunktursyklus.	En	enhet	
som	er	uavhengig	av	forretningsenheten,	skal	validere	den	prisen	som	oppgis	av	forretningsenheten.	Opplysningene	
skal	 framskaffes	 uavhengig	 av	 forretningsområder,	 settes	 inn	 i	modellen	 på	 en	 korrekt	 og	 fullstendig	måte	 og	
oppbevares	i	en	database	som	er	underlagt	formell	og	periodisk	revisjon.	En	kredittinstitusjon	skal	også	ha	godt	
utviklede	 datasikringsmetoder	 for	 å	 rense	 opplysningene	 for	 feilaktige	 og/eller	 anormale	 observasjoner.	 I	 den	
utstrekning	modellen	støtter	seg	på	tilnærmingsverdier	for	markedsdata,	herunder	for	nye	produkter	der	historiske	
opplysninger	for	et	tidsrom	på	tre	år	ikke	er	tilgjengelige,	skal	det	fastsettes	interne	retningslinjer	for	å	identifisere	
egnede	tilnærmingsverdier,	og	kredittinstitusjonen	skal	på	empirisk	grunnlag	godtgjøre	at	tilnærmingsverdien	gir	
en	forsiktig	framstilling	av	den	underliggende	risiko	under	ugunstige	markedsforhold.	Dersom	modellen	omfatter	
virkningen	av	sikkerhet	som	følge	av	endringer	av	motregningsgruppens	markedsverdi,	skal	kredittinstitusjonen	ha	
tilstrekkelige	historiske	opplysninger	til	å	modellere	sikkerhetens	volatilitet.

38.		Modellen	skal	være	underlagt	en	framgangsmåte	for	validering.	Framgangsmåten	skal	komme	klart	 til	uttrykk	i	
kredittinstitusjonens	strategier	og	framgangsmåter.	Det	skal	angis	hvilken	type	undersøkelser	som	er	nødvendige	
for	å	sikre	modellens	integritet	og	for	å	identifisere	under	hvilke	forhold	disse	forutsetningene	ikke	er	riktige	og	kan	
føre	til	at	det	forventede	positive	engasjement	vurderes	for	lavt.	Framgangsmåten	for	validering	skal	omfatte	en	
gjennomgåelse	av	hvor	omfattende	modellen	er.

39.		En	kredittinstitusjon	skal	overvåke	relevant	risiko	og	ha	innført	framgangsmåter	for	å	 justere	sitt	estimat	av	det	
forventede	positive	engasjement	når	slik	risiko	blir	betydelig.	Dette	omfatter	følgende:

a)	 kredittinstitusjonen	skal	identifisere	og	håndtere	sine	engasjementer	for	spesifikk	korrelasjonsrisiko,	

b)	 når	det	gjelder	engasjementer	med	en	stigende	 risikoprofil	etter	ett	 år,	 skal	kredittinstitusjonen	 regelmessig	
sammenligne	 estimatet	 av	 det	 forventede	 positive	 engasjement	 for	 ett	 år	 med	 det	 forventede	 positive	
engasjement	for	hele	engasjementets	levetid,	og	

c)	 når	 det	 gjelder	 engasjementer	 med	 en	 gjenværende	 løpetid	 på	 mindre	 enn	 ett	 år,	 skal	 kredittinstitusjonen	
regelmessig	sammenligne	gjenanskaffelseskostnaden	(aktuelt	engasjement)	og	den	faktiske	engasjementsprofilen	
og/eller	lagre	opplysninger	som	tillater	en	slik	sammenligning.

40.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 interne	 framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 en	 transaksjon	 inkluderes	 i	 en	
motregningsgruppe,	omfattes	transaksjonen	av	en	motregningskontrakt	som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	som	oppfyller	
kravene	i	del	7.

41.		En	 kredittinstitusjon	 som	 gjør	 bruk	 av	 sikkerheter	 for	 å	 redusere	 sin	 motpartskredittrisiko,	 skal	 ha	 interne	
framgangsmåter	 for	 å	 kontrollere	 at	 før	 den	 innregner	 virkningen	 av	 sikkerhetene	 i	 sine	 beregninger,	 skal	
sikkerhetene	oppfylle	de	standarder	for	rettssikkerhet	som	framgår	av	vedlegg	VIII.

Valideringskrav	for	modeller	for	det	forventede	positive	engasjement

42.		En	kredittinstitusjons	modell	for	det	forventede	positive	engasjement	skal	oppfylle	følgende	valideringskrav:

a)	 De	kvalitative	valideringskravene	i	vedlegg	V	til	direktiv	2006/49/EF.	

b)	 Langsiktige	prognoser	for	renter,	valutakurser,	aksjekurser,	råvarer	og	andre	markedsrisikofaktorer	for	måling	
av	 motpartskredittrisikoengasjementer.	 Resultatene	 av	 prognosemodellen	 for	 markedsrisikofaktorer	 skal	
valideres	over	lang	tid.	

c)	 De	 prisfastsettelsesmodellene	 som	 benyttes	 til	 å	 beregne	 motpartskredittrisikoengasjementer	 for	 et	 gitt	
scenario	av	framtidige	sjokk	som	påvirker	markedsrisikofaktorer,	skal	prøves	som	del	av	modellvalideringen.	
Prisfastsettelsesmodeller	for	opsjoner	skal	ta	hensyn	til	opsjonsverdienes	ikke-lineære	karakter	med	hensyn	til	
markedsrisikofaktorer.	

d)	 Modellen	for	det	forventede	positive	engasjement	skal	omfatte	opplysninger	om	hver	transaksjon	for	å	kunne	
samle	 engasjementer	 på	 motregningsgruppens	 nivå.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 kontrollere	 at	 transaksjoner	
plasseres	i	en	hensiktsmessig	motregningsgruppe	i	modellen.	
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e)	 Modellen	for	det	forventede	positive	engasjement	skal	også	omfatte	opplysninger	om	hver	transaksjon	for	å	
kunne	innregne	virkningene	av	marginavtaler.	Den	skal	ta	hensyn	til	både	faktisk	marginbeløp	og	marginbeløp	
som	vil	bli	overført	mellom	motparter	i	framtiden.	En	slik	modell	skal	ta	hensyn	til	arten	av	marginavtaler	(en-	
eller	tosidige),	hyppigheten	av	marginsikkerhetskrav,	marginrisikoperioden,	laveste	terskel	for	det	engasjement	
uten	marginsikkerhet	som	kredittinstitusjonen	er	villig	til	å	akseptere,	samt	minste	overføringsbeløp.	En	slik	
modell	skal	enten	gjengi	endringer	i	markedsverdien	av	den	stilte	sikkerhet	eller	anvende	reglene	i	vedlegg	
VIII.	

f)	 Statisk,	historisk	etterkontroll	av	representative	motpartsporteføljer	skal	være	en	del	av	modellvalideringen.	
En	kredittinstitusjon	skal	regelmessig	utføre	slik	etterkontroller	for	et	antall	representative	motpartsporteføljer	
(faktiske	eller	hypotetiske).	Disse	representative	porteføljene	skal	velges	ut	på	grunnlag	av	sin	følsomhet	for	
vesentlige	risikofaktorer	og	-korrelasjoner	som	kredittinstitusjonen	er	eksponert	for.

Dersom	 etterkontroll	 viser	 at	 modellen	 ikke	 er	 tilstrekkelig	 nøyaktig,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 trekke	
godkjenningen	 av	 modellen	 tilbake	 eller	 pålegge	 egnede	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 modellen	 omgående	 forbedres.	
Vedkommende	myndigheter	kan	også	kreve	at	kredittinstitusjoner	skal	ha	tilleggskapital	i	henhold	til	artikkel	136.

DEL	7	

Avtaler	om	motregning	(novasjonskontrakter	og	andre	motregningsavtaler)

a)	 Motregningstyper	som	kan	godkjennes	av	vedkommende	myndigheter

I	 denne	del	menes	med	«motpart»	 enhver	 enhet	 (herunder	 fysiske	 personer)	 som	har	myndighet	 til	 å	 inngå	 en	
motregningsavtale,	og	med	«avtale	om	motregning	på	tvers	av	produkter»	menes	en	skriftlig	tosidig	avtale	mellom	
en	kredittinstitusjon	og	en	motpart	som	skaper	en	enkelt	juridisk	forpliktelse	som	omfatter	alle	inkluderte	tosidige	
rammeavtaler	og	transaksjoner	som	tilhører	ulike	produktkategorier.	Avtaler	om	motregning	på	tvers	av	produkter	
omfatter	ikke	annen	motregning	enn	på	tosidig	grunnlag.

Med	hensyn	til	motregning	på	tvers	av	produkter	anses	følgende	som	ulike	produktkategorier:	

i)	 gjenkjøpsavtaler,	omvendte	gjenkjøpsavtaler	og	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	

ii)	 utlånstransaksjoner	med	margin,	og	

iii)	 kontraktene	oppført	i	vedlegg	IV.	

Vedkommende	myndigheter	kan	godkjenne	følgende	typer	avtaler	om	motregning	som	risikoreduserende:	

i)	 tosidige	 novasjonskontrakter	 mellom	 en	 kredittinstitusjon	 og	 dens	 motpart,	 der	 gjensidige	 fordringer	 og	
forpliktelser	 automatisk	 slås	 sammen	 slik	 at	 det	 ved	 novasjonen	 fastsettes	 ett	 enkelt	 nettobeløp	 hver	 gang	
novasjon	 får	anvendelse	og	dermed	skapes	én	enkelt	ny	 juridisk	bindende	kontrakt	 som	opphever	 tidligere	
kontrakter,	

ii)	 andre	tosidige	avtaler	mellom	en	kredittinstitusjon	og	dens	motpart,	og	

iii)	 avtaler	om	motregning	på	tvers	av	produkter	for	kredittinstitusjoner	som	har	fått	tillatelse	av	vedkommende	
myndigheter	til	å	benytte	metoden	i	del	6	for	transaksjoner	som	omfattes	av	nevnte	metode.	Motregning	på	
tvers	av	transaksjoner	som	inngås	av	medlemmer	i	et	konsern,	anerkjennes	ikke	for	beregning	av	kapitalkrav.

b)	 Vilkår	for	godkjenning

Vedkommende	myndigheter	kan	godkjenne	avtaler	om	motregning	som	risikoreduserende	bare	på	følgende	vilkår:	

i)	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	inngått	en	avtale	om	motregning	med	sin	motpart	som	skaper	én	enkelt	juridisk	
forpliktelse	 som	 omfatter	 samtlige	 berørte	 transaksjoner,	 slik	 at	 kredittinstitusjonen	 ved	 en	 motparts	
manglende	evne	til	å	oppfylle	sin	forpliktelse	på	grunn	av	mislighold,	konkurs,	avvikling	eller	andre	lignende	
omstendigheter,	har	rett	til	å	motta,	eller	en	forpliktelse	til	å	betale,	bare	nettosummen	av	de	enkelte	berørte	
transaksjonenes	positive	og	negative	markedsverdier.	
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ii)	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	stilt	til	rådighet	for	vedkommende	myndigheter	skriftlige	og	juridisk	velbegrunnede	
uttalelser	 om	 at	 vedkommende	 rettsinstanser	 og	 forvaltningsmyndigheter	 i	 tilfelle	 av	 en	 tvist	 vil	 finne	 at	
kredittinstitusjonens	fordringer	og	forpliktelser	er	begrenset	til	nettosummen,	slik	det	er	beskrevet	under	i)	i	
henhold	til	

–	 gjeldende	lovgivning	i	den	jurisdiksjon	der	motparten	har	sitt	forretningskontor,	og	dersom	det	gjelder	en	
utenlandsk	filial	av	et	foretak,	også	lovgivningen	i	den	jurisdiksjon	der	filialen	ligger,	

–	 lovgivningen	som	de	enkelte	berørte	transaksjonene	er	underlagt,	og	

–	 lovgivningen	som	enhver	kontrakt	eller	avtale	som	er	nødvendig	for	å	gjennomføre	avtalen	om	motregning,	
er	underlagt.	

iii)	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 innført	 framgangsmåter	 som	 sikrer	 at	 det	 løpende	 kontrolleres	 at	 avtalen	 om	
motregning	er	rettslig	gyldig,	i	lys	av	eventuelle	endringer	i	relevant	lovgivning.	

iv)	 Kredittinstitusjonen	skal	oppbevare	all	nødvendig	dokumentasjon	i	sine	arkiver.	

v)	 Virkningene	 av	 motregningen	 skal	 tas	 hensyn	 til	 i	 kredittinstitusjonens	 måling	 av	 hver	 motparts	 samlede	
kredittrisikoengasjement,	og	kredittinstitusjonen	skal	håndtere	sin	motpartskredittrisiko	på	slikt	grunnlag.	

vi)	 Kredittrisiko	overfor	hver	enkelt	motpart	samles	for	å	komme	fram	til	ett	enkelt	rettslig	engasjement	på	tvers	
av	transaksjoner.	Denne	samlingen	av	kredittrisiko	skal	tas	hensyn	til	i	forbindelse	med	kredittbegrensning	og	
ansvarlig	kapital.

Vedkommende	myndigheter	skal,	om	nødvendig	etter	samråd	med	andre	berørte	vedkommende	myndigheter,	ha	
forvisset	 seg	 om	 at	 avtalen	 om	motregning	 er	 rettslig	 gyldig	 i	 henhold	 til	 lovgivningen	 i	 hver	 av	 de	 relevante	
jurisdiksjonene.	Dersom	noen	av	de	berørte	vedkommende	myndighetene	ikke	er	overbevist	om	dette,	vil	avtalen	
om	motregning	ikke	kunne	godkjennes	som	risikoreduserende	for	noen	av	motpartene.

Vedkommende	myndigheter	 kan	 godta	 begrunnede	 juridiske	 uttalelser	 utarbeidet	 for	 ulike	 typer	 av	 avtaler	 om	
motregning.

Kontrakter	som	inneholder	en	bestemmelse	som	tillater	en	motpart	som	ikke	misligholder,	å	foreta	bare	begrensede	
eller	 ingen	 utbetalinger	 til	 boet	 til	 en	 misligholdende	 part,	 selv	 om	 den	 misligholdende	 part	 er	 nettokreditor	
(«walkaway»-klausul),	kan	ikke	godkjennes	som	risikoreduserende.

I	tillegg	skal	følgende	kriterier	oppfylles	for	avtaler	om	motregning	på	tvers	av	produkter:	

a)	 Nettosummen	nevnt	i	denne	dels	bokstav	b)	i)	skal	være	nettosummen	av	positive	og	negative	sluttkursverdier	
av	 alle	 inkluderte	 individuelle,	 tosidige	 rammeavtaler	 og	 av	 positive	 og	 negative	 markedsverdier	 av	 de	
individuelle	transaksjonene	(nettobeløpet	på	tvers	av	produkter).	

b)	 De	skriftlige	og	begrunnede	juridiske	uttalelsene	nevnt	i	denne	dels	bokstav	b)	ii)	skal	dreie	seg	om	hvorvidt	
hele	avtalen	om	motregning	på	tvers	av	produkter	i	henhold	til	sine	vilkår	er	gyldig	og	kan	tvangsfullbyrdes,	
og	 virkningen	 av	 motregningsordningen	 på	 vesentlige	 bestemmelser	 i	 eventuelle	 inkluderte	 individuelle,	
tosidige	rammeavtaler.	En	juridisk	uttalelse	skal	generelt	anerkjennes	som	sådan	av	juridisk	sakkyndige	i	den	
medlemsstat	der	kredittinstitusjonen	har	tillatelse,	eller	i	kraft	av	en	juridisk	uttalelse	som	tar	opp	alle	relevante	
spørsmål	på	en	velbegrunnet	måte.	

c)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	i	henhold	til	denne	dels	bokstav	b)	iii)	for	å	kontrollere	at	
enhver	transaksjon	som	skal	inkluderes	i	en	motregningsgruppe,	omfattes	av	en	juridisk	uttalelse.	

d)	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 avtalen	 om	 motregning	 på	 tvers	 av	 produkter	 skal	 kredittinstitusjonen	 fortsatt	
overholde	kravene	til	anerkjennelse	av	tosidig	motregning	samt	kravene	i	artikkel	90-93	til	anerkjennelse	av	
kredittrisikoreduksjon	med	hensyn	til	alle	inkluderte	individuelle,	tosidige	generelle	avtaler	og	transaksjoner.

c)	 Virkninger	av	godkjenning

Med	hensyn	til	del	5	og	6	skal	motregning	godkjennes	på	følgende	måte.
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i)	 Novasjonskontrakter

De	enkelte	nettobeløp	fastsatt	ved	novasjonskontrakter	kan	vektes	i	stedet	for	bruttobeløpene.	Ved	anvendelsen	
av	del	3	kan	derfor	

–	 trinn	a):	faktiske	gjenanskaffelseskostnader,	og	

–	 trinn	b):	den	nominelle	hovedstolen	eller	underliggende	verdier

beregnes	ved	å	ta	hensyn	til	novasjonskontrakten.	Ved	anvendelsen	av	del	4	kan	det	nominelle	hovedstolbeløpet	
i	trinn	a)	beregnes	ved	å	ta	hensyn	til	novasjonskontrakten,	og	prosentverdiene	i	tabell	3	kommer	til	anvendelse.

ii)	 Andre	motregningsavtaler

Ved	anvendelse	av	del	3	

–	 kan	faktiske	gjenanskaffelseskostnader	i	trinn	a)	for	de	kontrakter	som	omfattes	av	en	motregningsavtale,	
framkomme	ved	å	ta	hensyn	til	faktisk	hypotetisk	netto	gjenanskaffelseskostnad	som	følger	av	avtalen,	
og	 i	det	 tilfelle	der	motregning	fører	 til	en	nettoforpliktelse	 for	kredittinstitusjonen	som	beregner	netto	
gjenanskaffelseskostnad,	blir	faktisk	gjenanskaffelseskostnad	beregnet	som	«0»,	og	

–	 i	 trinn	 b)	 kan	 tallet	 for	 potensiell	 framtidig	 kreditteksponering	 for	 alle	 kontrakter	 som	 omfattes	 av	 en	
motregningsavtale,	reduseres	i	samsvar	med	følgende	formel:

PCEred	=	0,4	*	PCEbrutto	+	0,6	*	NGR	*	PCEbrutto

der	

–	 PCEred	=	 det	reduserte	tallet	for	potensiell	framtidig	kreditteksponering	for	alle	kontrakter	med	en	
gitt	motpart	som	omfattes	av	en	tosidig	motregningsavtale	som	er	rettslig	gyldig,

–	 PCEbrutto	=	 summen	av	tallene	for	potensiell	framtidig	kreditteksponering	for	alle	kontrakter	inngått	
med	en	gitt	motpart	som	omfattes	av	en	tosidig	motregningsavtale	som	er	rettslig	gyldig,	
og	som	beregnes	ved	å	multiplisere	de	nominelle	hovedstolbeløpene	med	prosentverdiene	
i	tabell	1,

–	 NGR	=	 «netto-/bruttoforhold»,	som	etter	vedkommende	myndigheters	skjønn	enten	er	

i)	 en	 separat	 beregning,	 dvs.	 kvotienten	 for	 netto	 gjenanskaffelseskostnader	 for	 alle	
kontrakter	som	omfattes	av	en	rettslig	gyldig	tosidig	motregningsavtale	med	en	gitt	
motpart	(teller),	og	brutto	gjenanskaffelseskostnader	for	alle	kontrakter	som	omfattes	
av	en	rettslig	gyldig	tosidig	motregningsavtale	med	vedkommende	motpart	(nevner),	
eller	

ii)	 en	samlet	beregning,	dvs.	kvotienten	for	summen	av	netto	gjenanskaffelseskostnader	
beregnet	på	tosidig	grunnlag	for	alle	motparter,	idet	det	tas	hensyn	til	de	kontrakter	
som	 omfattes	 av	 motregningsavtaler	 som	 er	 rettslig	 gyldige	 (teller),	 og	 brutto	
gjenanskaffelseskostnader	 for	 alle	 kontrakter	 som	 omfattes	 av	 motregningsavtaler	
som	er	rettslig	gyldige	(nevner).

Dersom	 medlemsstatene	 tillater	 at	 kredittinstitusjoner	 selv	 velger	 metode,	 skal	 den	 valgte	 metode	 anvendes	
konsekvent.

Ved	 beregning	 av	 potensiell	 framtidig	 kreditteksponering	 i	 samsvar	 med	 ovennevnte	 formel	 kan	 fullstendig	
sammenfallende	kontrakter	som	omfattes	av	motregningsavtalen,	anses	som	en	enkelt	kontrakt	med	en	nominell	
hovedstol	 tilsvarende	nettoinntektene.	Som	 fullstendig	 sammenfallende	kontrakter	 anses	 valutaterminkontrakter	
eller	lignende	kontrakter	der	en	nominell	hovedstol	tilsvarer	kontantstrømmer,	dersom	disse	forfaller	til	betaling	
samme	valuteringsdato	og	er	helt	eller	delvis	i	samme	valuta.
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Ved	anvendelse	av	del	4	i	trinn	a)	kan	

–	 fullstendig	sammenfallende	kontrakter	som	omfattes	av	motregningsavtalen,	anses	som	en	enkelt	kontrakt	med	
en	nominell	hovedstol	tilsvarende	nettoinntektene,	og	beløpene	for	de	nominelle	hovedstolene	multipliseres	
med	prosentverdiene	i	tabell	3,	og	

–	 for	 alle	 andre	 kontrakter	 som	 omfattes	 av	 en	 motregningsavtale,	 kan	 de	 prosentverdiene	 som	 anvendes,	
reduseres	i	samsvar	med	tabell	6.

Tabell 6

Opprinnelig	løpetid(1) Rentekontrakter Valutakontrakter

Ett	år	eller	mindre 0,35	% 1,50	%

Mer	enn	ett	år,	men	under	to	år 0,75	% 3,75	%

Tillegg	for	hvert	påfølgende	år 0,75	% 2,25	%

__________________
(1)	 Når	 det	 gjelder	 rentekontrakter,	 kan	 kredittinstitusjoner,	med	 forbehold	 for	 vedkommende	myndigheters	 samtykke,	 velge	 enten	

opprinnelig	eller	gjenværende	løpetid.
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VEDLEGG IV

TYPER	AV	DERIVATER

1.	 Rentekontrakter:	

a)	 Rentebytteavtaler	i	samme	valuta	

b)	 Ordinære	rentebytteavtaler	

c)	 Framtidige	renteavtaler	

d)	 Børsomsatte	renteterminkontrakter	

e)	 Kjøpte	renteopsjoner	

f)	 Andre	kontrakter	av	tilsvarende	art

2.	 Valuta-	og	gullkontrakter:

a)	 Rentebytteavtaler	(i	mer	enn	en	valuta)	

b)	 Valutasikringsavtaler	

c)	 Børsomsatte	valutaterminkontrakter	

d)	 Kjøpte	valutaopsjoner	

e)	 Andre	kontrakter	av	tilsvarende	art	

f)	 Gullkontrakter	av	tilsvarende	art	som	bokstav	a)-e)

3.	 Kontrakter	av	tilsvarende	art	som	dem	som	er	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a)-e)	og	i	nr.	2	bokstav	a)-d),	som	gjelder	andre	
referanseelementer	eller	indekser.	Dette	omfatter	minst	alle	instrumenter	som	er	angitt	i	nr.	4-7,	nr.	9	og	10	i	avsnitt	
C	i	vedlegg	I	til	direktiv	2004/39/EF,	og	som	ellers	ikke	er	omfattet	av	nr.	1	eller	2.

________
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VEDLEGG V

TEKNISKE	KRITERER	FOR	ORGANISERING	OG	BEHANDLING	AV	RISIKO

1.	FORETAKSSTYRING

1.	 Det	ledelsesorgan	som	er	beskrevet	i	artikkel	11,	skal	fastsette	bestemmelser	om	fordeling	av	plikter	i	organisasjonen	
og	forebygging	av	interessekonflikter.

2.	BEHANDLING	AV	RISIKO

2.	 Det	 ledelsesorgan	 som	 er	 beskrevet	 i	 artikkel	 11,	 skal	 godkjenne	 og	 regelmessig	 gjennomgå	 strategier	 og	
retningslinjer	for	å	ta	opp,	håndtere,	overvåke	og	redusere	den	risiko	kredittinstitusjonen	er	eller	kan	bli	eksponert	
for,	 herunder	 slik	 risiko	 som	 skyldes	 det	makroøkonomiske	miljøet	 og	 konjunktursituasjonen	 der	 institusjonen	
driver	sin	virksomhet.

3.	KREDITTRISIKO	OG	MOTPARTSRISIKO

3.	 Ytelse	av	kreditt	skal	baseres	på	solide	og	veldefinerte	kriterier.	Framgangsmåten	for	godkjenning,	endring,	fornying	
og	refinansiering	av	kreditt	skal	være	klart	og	tydelig	fastsatt.

4.	 Løpende	administrasjon	og	overvåking	av	ulike	kredittrisikobærende	porteføljer	og	engasjementer,	herunder	for	å	
identifisere	og	håndtere	problemkreditter	og	foreta	passende	verdijusteringer	og	avsetninger,	skal	skje	ved	hjelp	av	
effektive	systemer.

5.	 Diversifiseringen	av	kredittporteføljer	skal	være	tilstrekkelig	sett	i	forhold	til	kredittinstitusjonens	målmarkeder	og	
overordnede	kredittstrategi.

4.	RESTRISIKO

6.	 Risikoen	for	at	godkjente	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon	som	benyttes	av	kredittinstitusjonen,	viser	seg	å	være	
mindre	effektive	enn	forventet,	skal	tas	opp	til	behandling	og	kontrolleres	ved	hjelp	av	skriftlige	retningslinjer	og	
framgangsmåter.

5.	KONSENTRASJONSRISIKO

7.	 Den	 konsentrasjonsrisiko	 som	 oppstår	 som	 følge	 av	 engasjementer	 med	motparter,	 grupper	 av	motparter	 med	
innbyrdes	 forbindelser	og	motparter	 i	 samme	økonomiske	sektor	eller	geografiske	område,	eller	motparter	med	
samme	virksomhet	 eller	 råvare,	og	ved	anvendelsen	av	 teknikker	 for	kredittrisikoreduksjon,	og	 spesifikk	 risiko	
forbundet	med	store	indirekte	kredittengasjementer	(f.eks.	med	en	enkelt	utsteder	av	sikkerhet),	skal	behandles	og	
kontrolleres	ved	hjelp	av	skriftlige	retningslinjer	og	framgangsmåter.

6.	VERDIPAPIRISERINGSRISIKO

8.	 Den	risiko	som	oppstår	som	følge	av	verdipapiriseringstransaksjoner	som	kredittinstitusjonen	tar	initiativ	til	eller	
organiserer,	 skal	 vurderes	 og	 behandles	 ved	 hjelp	 av	 hensiktsmessige	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter,	 særlig	
for	 å	 sikre	at	det	økonomiske	 innholdet	 i	 transaksjonen	gjenspeiles	 fullt	ut	 i	 avgjørelser	om	 risikovurdering	og	
-håndtering.

9.	 Likviditetsplaner	for	å	håndtere	følgene	av	både	planlagt	og	tidlig	amortisering	skal	foreligge	hos	kredittinstitusjoner	
som	tar	initiativ	til	løpende	verdipapiriseringstransaksjoner	med	bestemmelser	om	tidlig	amortisering.

7.	MARKEDSRISIKO

10.	 Retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 måling	 og	 håndtering	 av	 alle	 vesentlige	 kilder	 for	 og	 virkninger	 av	
markedsrisiko	skal	innføres.



24.10.2013 Nr.	59/143EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

8.	RENTERISIKO	SOM	FØLGE	AV	VIRKSOMHET	UTENFOR	HANDELSPORTEFØLJEN

11.		Det	skal	innføres	systemer	for	å	vurdere	og	håndtere	risiko	som	følge	av	mulige	endringer	av	rentesatser	som	vil	
kunne	påvirke	en	kredittinstitusjons	virksomhet	utenfor	handelsporteføljen.

9.	OPERASJONELL	RISIKO

12.		Det	 skal	 innføres	 strategier	 og	 framgangsmåter	 for	 å	 vurdere	 og	 håndtere	 eksponering	 for	 operasjonell	 risiko,	
herunder	for	hendelser	som	opptrer	sjelden,	men	som	er	svært	alvorlige.	Uten	at	det	berører	definisjonen	i	artikkel	4	
nr.	22	skal	kredittinstitusjoner	angi	hva	som	utgjør	operasjonell	risiko	med	hensyn	til	de	ovennevnte	retningslinjer	
og	framgangsmåter.

13.		Det	 skal	 foreligge	 beredskapsplaner	 og	 planer	 for	 virksomhetens	 kontinuitet	 for	 å	 sikre	 en	 kredittinstitusjons	
mulighet	til	å	videreføre	driften	og	begrense	tap	i	tilfelle	av	alvorlige	forstyrrelser	av	virksomheten.

10.	LIKVIDITETSRISIKO

14.		Det	skal	foreligge	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	måling	og	håndtering	av	kredittinstitusjoners	løpende	og	
framtidige	nettofinansieringsposisjoner	og	–krav.	Alternative	scenarier	skal	vurderes,	og	forutsetninger	som	ligger	
til	grunn	for	avgjørelser	om	nettofinansieringsposisjonen,	skal	gjennomgås	regelmessig.

15.		Det	skal	foreligge	beredskapsplaner	for	håndtering	av	likviditetskriser.

_________
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VEDLEGG VI

STANDARDMETODEN

DEL	1	

RISIKOVEKTER

1.	 ENGASJEMENTER	MED	SENTRALMYNDIGHETER	ELLER	SENTRALBANKER

1.1.		 Behandling

1.	 Uten	at	det	berører	nr.	2-7	skal	engasjementer	med	sentralmyndigheter	og	sentralbanker	gis	en	risikovekt	på	
100	%.

2.	 I	 henhold	 til	 nr.	 3	 skal	 engasjementer	 med	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker	 der	 en	 kredittvurdering	
foretatt	av	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	er	tilgjengelig,	gis	en	risikovekt	i	henhold	til	tabell	
1	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	 valgbare	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 1

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 0	% 20	% 50	% 100	% 100	% 150	%

3.	 Engasjementer	med	Den	europeiske	sentralbank	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

1.2.		 Engasjementer	i	låntakers	nasjonale	valuta

4.	 Engasjementer	 med	 medlemsstatenes	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker	 som	 er	 uttrykt	 og	 finansiert	 i	
vedkommende	sentralmyndigheters	og	sentralbankers	nasjonale	valuta,	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

5.	 Når	vedkommende	myndigheter	 i	 en	 tredjestat	 som	anvender	 tilsyns-	og	 reguleringsordninger	 som	minst	
tilsvarer	 dem	 som	 anvendes	 i	 Fellesskapet,	 gir	 en	 risikovekt	 som	 er	 lavere	 enn	 den	 som	 angis	 i	 nr.	 1-2,	
for	 engasjementer	med	 sin	 sentralmyndighet	 og	 sentralbank	 som	 er	 uttrykt	 og	finansiert	 i	 vedkommende	
stats	nasjonale	valuta,	kan	medlemsstatene	tillate	sine	kredittinstitusjoner	å	gi	slike	engasjementer	samme	
risikovekt.

1.3.		 Bruk	av	kredittvurderinger	foretatt	av	eksportkredittbyråer

6.	 Eksportkredittbyråers	kredittvurderinger	 skal	godkjennes	av	vedkommende	myndigheter	dersom	ett	 av	 to	
følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Dette	 er	 en	 konsensusbasert	 risikovurdering	 fra	 eksportkredittbyråer	 som	 er	 tilsluttet	 OECDs	
overenskomst	om	retningslinjer	for	statsstøttede	eksportkreditter.	

b)	 Vedkommende	eksportkredittbyrå	offentliggjør	sine	kredittvurderinger,	og	eksportkredittbyrået	anvender	
de	metoder	som	er	fastsatt	av	OECD,	og	kredittvurderingen	er	tilknyttet	én	av	de	åtte	minstepremier	for	
eksportforsikring	som	er	fastsatt	i	henhold	til	OECDs	metoder.

7.	 Engasjementer	der	en	kredittvurdering	foretatt	av	et	eksportkredittbyrå	er	blitt	godkjent	for	risikovektformål,	
skal	gis	en	risikovekt	i	henhold	til	tabell	2.

Tabell 2

Minste-premier	for	
eksport-forsikring	

0 1 2 3 4 5 6 7

Risikovekt 0	% 0	% 20	% 50	% 100	% 100	% 100	% 150	%
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2.	 ENGASJEMENTER	MED	REGIONALE	ELLER	LOKALE	MYNDIGHETER

8.	 Uten	 at	 det	 berører	 nr.	 9-11	 skal	 engasjementer	 med	 regionale	 og	 lokale	 myndigheter	 risikovektes	 som	
engasjementer	med	institusjoner.	Denne	behandlingen	er	uavhengig	av	utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	nevnt	
i	artikkel	80	nr.	3.	Fortrinnsbehandlingen	av	kortsiktige	engasjementer	som	angitt	i	nr.	31,	32	og	37,	kommer	
ikke	til	anvendelse.

9.	 Engasjementer	med	regionale	og	lokale	myndigheter	skal	behandles	på	samme	måte	som	engasjementer	med	
sentralmyndighetene	i	hvis	jurisdiksjon	de	er	etablert,	dersom	det	ikke	er	noen	forskjell	i	risiko	mellom	slike	
engasjementer	på	grunn	av	nevnte	regionale	og	lokale	myndigheters	særlige	myndighet	til	skattlegging,	og	
dersom	det	finnes	særlige	institusjonelle	ordninger	som	reduserer	risikoen	for	mislighold.

Vedkommende	myndigheter	skal	utarbeide	og	offentliggjøre	en	liste	over	de	regionale	og	lokale	myndigheter	
som	skal	risikovektes	på	linje	med	sentralmyndigheter.

10.	 Engasjementer	med	kirker	og	trossamfunn	som	er	opprettet	som	juridiske	personer	i	henhold	til	offentlig	rett,	
skal	i	den	utstrekning	de	inndriver	skatter	i	samsvar	med	den	lovgivning	som	gir	dem	rett	til	dette,	behandles	
som	engasjementer	med	regionale	og	lokale	myndigheter,	bortsett	fra	at	nr.	9	ikke	kommer	til	anvendelse.	I	
dette	tilfellet,	og	med	hensyn	til	artikkel	89	nr.	1	bokstav	a),	skal	tillatelse	til	å	anvende	avdeling	V	kapittel	2	
avsnitt	3	underavsnitt	1	ikke	utelukkes.

11.		Når	vedkommende	myndigheter	 i	 en	 tredjestat	 som	anvender	 tilsyns-	og	 reguleringsordninger	 som	minst	
tilsvarer	dem	som	anvendes	i	Fellesskapet,	behandler	engasjementer	med	regionale	og	lokale	myndigheter	
på	 samme	 måte	 som	 engasjementer	 med	 sine	 sentralmyndigheter,	 kan	 medlemsstatene	 tillate	 at	 deres	
kredittinstitusjoner	risikovekter	engasjementer	med	slike	regionale	og	lokale	myndigheter	på	samme	måte.

3.	 ENGASJEMENTER	MED	ADMINISTRATIVE	ORGANER	OG	IKKE-KOMMERSIELLE	FORETAK

3.1.		 Behandling

12.		Uten	at	det	berører	nr.	13-17	skal	engasjementer	med	administrative	organer	og	ikke-kommersielle	foretak	gis	
en	risikovekt	på	100	%.

3.2.		 Offentlige	foretak

13.		Uten	at	det	berører	nr.	14-17	skal	engasjementer	med	offentlige	foretak	gis	en	risikovekt	på	100	%.

14.		Etter	 vedkommende	myndigheters	 eget	 skjønn	 kan	 engasjementer	med	 offentlige	 foretak	 behandles	 som	
engasjementer	med	 institusjoner.	Vedkommende	myndigheters	 utøvelse	 av	 dette	 skjønn	 er	 uavhengig	 av	
utøvelsen	av	det	skjønn	som	er	nevnt	i	artikkel	80	nr.	3.	Fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	
som	angitt	i	nr.	31,	32	og	37	kommer	ikke	til	anvendelse.

15.		I	unntakstilfeller	kan	engasjementer	med	offentlige	foretak	behandles	på	samme	måte	som	engasjementer	
med	sentralmyndighetene	 i	hvis	 jurisdiksjon	de	er	 etablert,	dersom	det	 etter	vedkommende	myndigheters	
oppfatning	ikke	er	noen	forskjell	i	risiko	mellom	slike	engasjementer	fordi	det	foreligger	en	egnet	garanti	fra	
sentralmyndighetenes	side.

16.		Når	den	skjønnsmessige	avgjørelsen	om	å	behandle	engasjementer	med	offentlige	foretak	som	engasjementer	
med	 institusjoner,	 eller	 som	 engasjementer	 med	 sentralmyndighetene	 i	 hvis	 jurisdiksjon	 de	 er	 etablert,	
blir	 utøvd	 av	 vedkommende	myndigheter	 i	 en	medlemsstat,	 skal	 vedkommende	myndigheter	 i	 en	 annen	
medlemsstat	 tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	 risikovekter	engasjementer	med	slike	offentlige	foretak	på	
samme	måte.

17.		Når	vedkommende	myndigheter	 i	 en	 tredjestat	 som	anvender	 tilsyns-	og	 reguleringsordninger	 som	minst	
tilsvarer	dem	som	anvendes	i	Fellesskapet,	behandler	engasjementer	med	offentlige	foretak	på	samme	måte	
som	engasjementer	med	 institusjoner,	 kan	medlemsstatene	 tillate	 at	 deres	 kredittinstitusjoner	 risikovekter	
engasjementer	med	slike	offentlige	foretak	på	samme	måte.
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4.	 ENGASJEMENTER	MED	MULTILATERALE	UTVIKLINGSBANKER

4.1.		 Virkeområde

18.		Med	hensyn	til	artikkel	78-83	skal	Inter-American	Investment	Corporation,	Black	Sea	Trade	and	Development	
Bank	og	Central	American	Bank	for	Economic	Integration	anses	som	multilaterale	utviklingsbanker.

4.2.		 Behandling

19.		Uten	at	det	berører	nr.	20	og	21	skal	engasjementer	med	multilaterale	utviklingsbanker	behandles	på	samme	
måte	som	engasjementer	med	institusjoner	 i	samsvar	med	nr.	29-32.	Fortrinnsbehandlingen	av	kortsiktige	
engasjementer	som	angitt	i	nr.	31,	32	og	37	kommer	ikke	til	anvendelse.

20.		Engasjementer	med	følgende	multilaterale	utviklingsbanker	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%:	

a)	 Den	internasjonale	bank	for	gjenoppbygging	og	utvikling	

b)	 Det	internasjonale	finansieringsinstitutt	

c)	 Den	interamerikanske	utviklingsbank	

d)	 Den	asiatiske	utviklingsbank	

e)	 Den	afrikanske	utviklingsbank	

f)	 Europarådets	utviklingsbank

g)	 Den	nordiske	investeringsbank	

h)	 Den	karibiske	utviklingsbank	

i)	 Den	europeiske	bank	for	gjenoppbygging	og	utvikling	

j)	 Den	europeiske	investeringsbank	

k)	 Det	europeiske	investeringsfond	

l)	 Organisasjonen	for	multilaterale	investeringsgarantier

21.		En	risikovekt	på	20	%	skal	gis	tegnet,	ikke	innbetalt	kapital	i	Det	europeiske	investeringsfond.

5.	 ENGASJEMENTER	MED	INTERNASJONALE	ORGANISASJONER

22.		Engasjementer	med	følgende	internasjonale	organisasjoner	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%:	

a)	 Det	europeiske	fellesskap	

b)	 Det	internasjonale	valutafond	

c)	 Den	internasjonale	oppgjørsbank
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6.	 ENGASJEMENTER	MED	INSTITUSJONER

6.1.		 Behandling

23.		En	av	de	to	metodene	som	er	beskrevet	i	nr.	26-27	og	i	nr.	29-32,	kommer	til	anvendelse	ved	fastsettelse	av	
risikovekter	for	engasjementer	med	institusjoner.

24.		Uten	 at	 det	 berører	 de	 andre	 bestemmelsene	 i	 nr.	 23-39	 skal	 engasjementer	med	 finansielle	 institusjoner	
som	har	tillatelse	fra	og	er	under	tilsyn	av	vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	å	gi	tillatelse	til	og	
føre	 tilsyn	med	 kredittinstitusjoner,	 og	 som	 er	 underlagt	 tilsynskrav	 som	 tilsvarer	 dem	 som	 anvendes	 på	
kredittinstitusjoner,	risikovektes	som	engasjementer	med	institusjoner.

6.2.		 Laveste	risikovekt	for	engasjementer	med	ikke-kredittvurderte	institusjoner

25.		Engasjementer	med	en	ikke-kredittvurdert	institusjon	skal	ikke	gis	en	risikovekt	som	er	lavere	enn	den	som	
anvendes	for	engasjementer	med	institusjonens	sentralmyndigheter.

6.3.		 Metode	basert	på	risikovekten	som	anvendes	på	sentralmyndigheter

26.		Engasjementer	med	institusjoner	skal	gis	en	risikovekt	i	samsvar	med	den	risikoklasse	som	engasjementer	
med	sentralmyndigheter	i	den	stat	der	institusjonen	er	registrert,	gis	i	samsvar	med	tabell	3.

Tabell 3

Risikoklasse	som	
sentralmyndigheter	gis	 1 2 3 4 5 6

Engasjementets	risikovekt	 20	% 50	% 100	% 100	% 100	% 150	%

27.		For	engasjementer	med	institusjoner	som	er	registrert	i	stater	der	sentralmyndighetene	ikke	er	kredittvurdert,	
skal	risikovekten	ikke	være	mer	enn	100	%.

28.		For	engasjementer	med	institusjoner	med	en	opprinnelig	effektiv	løpetid	på	tre	måneder	eller	mindre,	skal	
risikovekten	være	20	%.

6.4.		 Metode	basert	på	kredittvurdering	

29.		Engasjementer	 med	 institusjoner	 med	 en	 opprinnelig	 effektiv	 løpetid	 på	 mer	 enn	 tre	 måneder	 der	 en	
kredittvurdering	foretatt	av	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	er	tilgjengelig,	skal	gis	en	risikovekt	
i	 henhold	 til	 tabell	 4	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 4

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 50	% 50	% 100	% 100	% 150	%

30.		Engasjementer	med	ikke-kredittvurderte	institusjoner	skal	gis	en	risikovekt	på	50	%.

31.		Engasjementer	med	en	institusjon	med	en	opprinnelig	effektiv	 løpetid	på	 tre	måneder	eller	mindre	der	en	
kredittvurdering	foretatt	av	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	er	tilgjengelig,	skal	gis	en	risikovekt	
i	 henhold	 til	 tabell	 5	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 5

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 20	% 20	% 50	% 50	% 150	%
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32.		Engasjementer	med	 ikke-kredittvurderte	 institusjoner	med	 en	opprinnelig	 effektiv	 løpetid	 på	 tre	måneder	
eller	mindre	skal	gis	en	risikovekt	på	20	%.

6.5.		 Forholdet	til	kortsiktige	kredittvurderinger

33.		Dersom	metoden	i	nr.	29-32	anvendes	på	engasjementer	med	institusjoner,	skal	forholdet	til	særlige	kortsiktige	
vurderinger	være	som	angitt	nedenfor.

34.		Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 kortsiktig	 engasjementsvurdering,	 kommer	 den	 generelle	
fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	som	angitt	i	nr.	31	til	anvendelse	på	alle	engasjementer	
med	institusjoner	med	en	gjenværende	løpetid	på	opptil	tre	måneder.

35.		Dersom	det	foreligger	en	kortsiktig	vurdering	som	fastsetter	at	det	skal	anvendes	en	mer	fordelaktig	eller	
identisk	 risikovekt	 enn	 den	 generelle	 fortrinnsbehandlingen	 for	 kortsiktige	 engasjementer	 som	 angitt	 i	
nr.	 31,	 skal	 den	 kortsiktige	 vurderingen	 benyttes	 bare	 for	 dette	 særlige	 engasjementet.	Andre	 kortsiktige	
engasjementer	 skal	 følge	 den	 generelle	 fortrinnsbehandlingen	 for	 kortsiktige	 engasjementer	 som	 angitt	 i	
nr.	31.

36.		Dersom	 det	 foreligger	 en	 kortsiktig	 vurdering	 som	 fastsetter	 at	 det	 skal	 anvendes	 en	mindre	 fordelaktig	
risikovekt	enn	den	generelle	fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	som	er	angitt	i	nr.	31,	skal	
den	generelle	fortrinnsbehandlingen	for	kortsiktige	engasjementer	ikke	benyttes,	og	alle	ikke-kredittvurderte	
kortsiktige	fordringer	skal	gis	samme	risikovekt	som	den	som	ble	gitt	ved	den	særlige	kortsiktige	vurderingen.

6.6.		 Kortsiktige	engasjementer	i	låntakers	nasjonale	valuta

37.		Engasjementer	med	institusjoner	med	en	gjenværende	løpetid	på	tre	måneder	eller	mindre,	uttrykt	og	finansiert	
i	 låntakers	 nasjonale	 valuta,	 kan	 etter	 vedkommende	 myndighets	 skjønn,	 i	 henhold	 til	 begge	 metodene	
beskrevet	i	nr.	26-27	og	i	nr.	29-32,	gis	en	risikovekt	som	er	én	kategori	lavere	enn	den	fordelaktige	risikovekten	
i	henhold	til	nr.	4	og	5	som	gis	til	engasjementer	med	vedkommende	institusjons	sentralmyndigheter.

38.		Ingen	engasjementer	med	en	gjenværende	løpetid	på	tre	måneder	eller	mindre,	som	er	uttrykt	og	finansiert	i	
låntakers	nasjonale	valuta,	skal	gis	en	risikovekt	på	mindre	enn	20	%.

6.7		 Investeringer	i	instrumenter	som	inngår	i	ansvarlig	kapital

39.		Investeringer	 i	 egenkapitalinstrumenter	 eller	 instrumenter	 som	 inngår	 i	 ansvarlig	 kapital	 utstedt	 av	
institusjoner,	skal	risikovektes	til	100	%,	med	mindre	de	trekkes	fra	i	ansvarlig	kapital.

6.8		 Den	europeiske	sentralbanks	krav	til	minstefond

40.		Dersom	 et	 engasjement	med	 en	 institusjon	 er	 i	 form	 av	 de	minstefond	 som	Den	 europeiske	 sentralbank	
eller	sentralbanken	i	en	medlemsstat	krever	at	kredittinstitusjonen	skal	 inneha,	kan	medlemsstatene	 tillate	
anvendelse	av	den	risikovekt	som	ville	ha	blitt	anvendt	på	engasjementer	med	sentralbanken	i	vedkommende	
medlemsstat,	under	forutsetning	av	

a)	 at	fondene	innehas	i	samsvar	med	Den	europeiske	sentralbanks	forordning	(EF)	nr.	1745/2003	av	12.	
september	2003	om	anvendelse	av	minstefond(1)	eller	en	senere	forordning	som	erstatter	denne,	eller	i	
samsvar	med	nasjonale	krav	som	i	det	vesentlige	tilsvarer	nevnte	forordning,	og	

b)	 at	 fondene,	 i	 tilfelle	 av	 konkurs	 eller	 insolvens	 hos	 den	 institusjon	 der	 fondene	 holdes,	 er	 fullt	
ut	 tilbakebetalt	 til	 kredittinstitusjonen	 i	 rett	 tid	 og	 ikke	 er	 gjort	 tilgjengelige	 for	 å	 oppfylle	 andre	 av	
institusjonens	forpliktelser.

(1)	 EUT	L	250	av	2.10.2003,	s.	10.
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7.	 ENGASJEMENTER	MED	FORETAK

7.1.		 Behandling

41.		Engasjementer	 der	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 utpekt	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	
tilgjengelig,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 i	 henhold	 til	 tabell	 6	 i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	
plassering	av	kredittvurderingene	fra	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	
en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 6

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 100	% 150	% 150	%

42.		Engasjementer	 som	en	 slik	 kredittvurdering	 ikke	 er	 tilgjengelig	 for,	 skal	 gis	 den	høyeste	 risikovekten	 av	
100	%	og	den	risikovekten	som	gjelder	for	vedkommende	sentralmyndigheter.

8.	 DETALJKUNDEENGASJEMENTER

43.		Engasjementer	som	er	i	samsvar	med	kriteriene	oppført	i	artikkel	79	nr.	2,	skal	gis	en	risikovekt	på	75	%.

9.	 ENGASJEMENTER	MED	SIKKERHET	I	FAST	EIENDOM

44.		Uten	at	det	berører	nr.	45-60	skal	engasjementer	med	full	sikkerhet	i	fast	eiendom	gis	en	risikovekt	på	100	%.

9.1.		 Engasjementer	sikret	ved	pantelån	i	boligeiendom

45.		Engasjementer	eller	en	del	av	et	engasjement	som	etter	vedkommende	myndigheters	overbevisning	er	fullt	
ut	sikret	ved	pantelån	på	boligeiendom	som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	eller	av	den	reelle	
eieren	i	tilfelle	av	personlige	investeringsselskaper,	skal	gis	en	risikovekt	på	35	%.

46.		Engasjementer	 som	 etter	 vedkommende	myndigheters	 overbevisning	 er	 fullt	 ut	 sikret	 ved	 aksjer	 i	 finske	
boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	
tilsvarende	lovgivning,	og	som	gjelder	boligeiendom	som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	skal	
gis	en	risikovekt	på	35	%.

47.		Engasjementer	 med	 en	 leietaker	 i	 henhold	 til	 en	 leasingtransaksjon	 som	 gjelder	 boligeiendom	 der	
kredittinstitusjonen	er	utleier	og	leietakeren	har	en	opsjon	på	å	kjøpe,	skal	gis	en	risikovekt	på	35	%,	forutsatt	
at	vedkommende	myndigheter	er	overbevist	om	at	kredittinstitusjonens	engasjement	er	fullt	ut	sikret	ved	at	
kredittinstitusjonen	eier	eiendommen.

48.		Når	de	utøver	sitt	skjønn	i	henhold	til	nr.	45-47,	skal	vedkommende	myndigheter	anse	kravene	som	oppfylt	
bare	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Verdien	 av	 eiendommen	 er	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 debitors	 kredittkvalitet.	 Dette	 kravet	
utelukker	ikke	situasjoner	der	rent	makroøkonomiske	faktorer	påvirker	både	verdien	av	eiendommen	og	
låntakers	oppfyllelse	av	sine	forpliktelser.	

b)	 Låntakers	risiko	er	ikke	i	vesentlig	grad	avhengig	av	verdien	til	den	underliggende	eiendommen	eller	
prosjektet,	men	heller	av	låntakers	underliggende	evne	til	å	tilbakebetale	gjelden	fra	andre	kilder.	Derfor	
er	 tilbakebetaling	 av	 kreditten	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 kontantstrømmer	 generert	 av	 den	
underliggende	eiendommen	som	tjener	som	sikkerhet.	

c)	 Minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	8	og	verdsettingsreglene	i	vedlegg	VIII	del	3	nr.	62-65	er	oppfylt.	

d)	 Verdien	av	eiendommen	overstiger	engasjementene	med	vesentlig	margin.
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49.		Vedkommende	myndigheter	kan	gi	fritak	fra	vilkåret	i	nr.	48	bokstav	b)	for	engasjementer	som	fullt	ut	er	
sikret	ved	pantelån	i	boligeiendom	på	deres	territorium,	dersom	det	kan	dokumenteres	at	det	på	vedkommende	
myndigheters	territorium	finnes	et	velutviklet	og	veletablert	marked	for	boligeiendom	med	tapsprosenter	som	
er	tilstrekkelig	lave	til	å	begrunne	en	slik	behandling.

50.		Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	utøver	sitt	skjønn	i	henhold	til	nr.	49,	kan	vedkommende	
myndigheter	 i	en	annen	medlemsstat	 tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	35	%	til	slike	
engasjementer	som	er	fullt	ut	sikret	ved	pantelån	i	boligeiendom.

9.2.		 Engasjementer	sikret	ved	pantelån	i	næringseiendom

51.		Etter	 vedkommende	 myndigheters	 skjønn	 kan	 engasjementer	 eller	 en	 del	 av	 et	 engasjement	 som	 etter	
vedkommende	 myndigheters	 overbevisning	 er	 fullt	 ut	 sikret	 ved	 pantelån	 i	 kontorlokaler	 eller	 andre	
næringseiendommer	på	deres	territorium,	gis	en	risikovekt	på	50	%.

52.		Etter	 vedkommende	 myndigheters	 skjønn	 kan	 engasjementer	 som	 etter	 vedkommende	 myndigheters	
overbevisning	er	fullt	ut	sikret	ved	aksjer	 i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	 i	henhold	til	den	
finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	 tilsvarende	lovgivning,	og	som	gjelder	kontorer	eller	
annen	næringseiendom,	gis	en	risikovekt	på	50	%.

53.		Etter	vedkommende	myndigheters	skjønn	kan	engasjementer	knyttet	til	eiendomsleasingtransaksjoner	som	
gjelder	 kontorer	 eller	 annen	 næringseiendom	 på	 deres	 territorium,	 der	 kredittinstitusjonen	 er	 utleier	 og	
leietaker	har	en	opsjon	på	å	kjøpe,	gis	en	risikovekt	på	50	%,	forutsatt	at	kredittinstitusjonens	engasjement	
etter	vedkommende	myndigheters	overbevisning	er	fullt	ut	sikret	ved	at	den	eier	eiendommen.

54.		Anvendelsen	av	nr.	51-53	er	underlagt	følgende	vilkår:	

a)	 Verdien	av	eiendommen	må	ikke	i	vesentlig	grad	være	avhengig	av	debitors	kredittkvalitet.	Dette	kravet	
utelukker	ikke	situasjoner	der	rent	makroøkonomiske	faktorer	påvirker	både	verdien	av	eiendommen	og	
låntakers	oppfyllelse	av	sine	forpliktelser.	

b)	 Låntakers	risiko	må	ikke	i	vesentlig	grad	være	avhengig	av	verdien	til	den	underliggende	eiendommen	
eller	prosjektet,	men	heller	av	låntakers	underliggende	evne	til	å	tilbakebetale	gjelden	fra	andre	kilder.	
Derfor	må	tilbakebetaling	av	kreditten	ikke	i	vesentlig	grad	være	avhengig	av	kontantstrømmer	generert	
av	den	underliggende	eiendommen	som	tjener	som	sikkerhet.	

c)	 Minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	8	og	verdsettingsreglene	i	vedlegg	VIII	del	3	nr.	62-65	må	være	
oppfylt.	

55.		Risikovekten	på	50	%	skal	gis	den	del	av	lånet	som	ikke	overstiger	en	grense	som	beregnes	i	samsvar	med	ett	
av	de	to	følgende	vilkår:	

a)	 50	%	av	den	aktuelle	eiendommens	markedsverdi.

b)	 Den	 laveste	 verdien	 av	 50	 %	 av	 eiendommens	 markedsverdi	 og	 60	 %	 av	 pantelånsverdien	 i	 de	
medlemsstater	som	i	lov	eller	forskrift	har	fastsatt	strenge	vurderingskriterier	for	pantelånsverdien.

56.		En	risikovekt	på	100	%	skal	gis	den	del	av	lånet	som	overstiger	grensene	fastsatt	i	nr.	55.

57.		Når	 vedkommende	 myndigheter	 i	 en	 medlemsstat	 utøver	 det	 skjønn	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 51-53,	 kan	
vedkommende	myndigheter	i	en	annen	medlemsstat	tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	
50	%	til	slike	engasjementer	som	er	fullt	ut	sikret	ved	pantelån	i	næringseiendom.
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58.		Vedkommende	myndigheter	kan	gi	fritak	fra	vilkåret	i	nr.	54	bokstav	b)	for	engasjementer	som	fullt	ut	er	sikret	
ved	pantelån	i	næringseiendom	på	vedkommende	myndigheters	territorium,	dersom	det	kan	dokumenteres	at	
det	på	deres	territorium	finnes	et	velutviklet	og	veletablert	marked	for	næringseiendom	med	tapstall	som	ikke	
overstiger	følgende	grenser:	

a)	 Tap	som	stammer	fra	utlån	som	er	sikret	 i	næringseiendom	for	opptil	50	%	av	markedsverdien	(eller	
eventuelt,	og	dersom	den	er	lavere,	for	60	%	av	pantelånsverdien),	skal	ikke	overstige	0,3	%	av	utestående	
lån	sikret	i	næringseiendom	i	et	gitt	år.	

b)	 Samlede	tap	som	stammer	fra	utlån	som	er	sikret	ved	at	næringseiendom	er	stilt	som	sikkerhet,	må	ikke	
overstige	0,5	%	av	utestående	lån	sikret	med	næringseiendom	i	et	gitt	år.

59.		Dersom	grensene	nevnt	i	nr.	58	ikke	overholdes	i	et	gitt	år,	skal	retten	til	å	anvende	nr.	58	opphøre,	og	vilkåret	
i	nr.	54	bokstav	b)	får	anvendelse	fram	til	vilkårene	i	nr.	58	er	oppfylt	i	et	påfølgende	år.

60.		Når	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	utøver	det	skjønn	som	er	nevnt	i	nr.	58,	kan	vedkommende	
myndigheter	 i	en	annen	medlemsstat	 tillate	at	deres	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	50	%	til	slike	
engasjementer	som	er	fullt	ut	sikret	ved	pantelån	i	næringseiendom.

10.	 FORFALTE	POSTER

61.		Uten	at	det	berører	bestemmelsene	i	nr.	62-65	skal	den	ikke-sikrede	delen	av	en	post	som	har	vært	forfalt	i	mer	
enn	90	dager,	og	som	ligger	over	en	terskel	som	er	definert	av	vedkommende	myndigheter,	og	som	gjenspeiler	
et	rimelig	risikonivå,	gis	en	risikovekt	på	

a)	 150	%	dersom	verdijusteringene	er	mindre	enn	20	%	av	den	usikrede	delen	av	engasjementet	før	fradrag	
for	verdijusteringer,	og	

b)	 100	%	dersom	verdijusteringene	er	minst	20	%	av	den	usikrede	delen	av	engasjementet	før	fradrag	for	
verdijusteringer.	

62.		Når	den	sikrede	delen	av	den	forfalte	posten	skal	defineres,	skal	samme	sikkerheter	og	garantier	godtas	som	
for	kredittrisikoreduksjon.

63.		Dersom	 en	 forfalt	 post	 er	 sikret	 fullt	 ut	 ved	 andre	 former	 for	 sikkerheter	 enn	 dem	 som	 godtas	 for	
kredittrisikoreduksjon,	kan	det	imidlertid	etter	vedkommende	myndigheters	skjønn	gis	en	risikovekt	på	100	%,	
som	baseres	på	strenge	driftskriterier,	for	å	sikre	god	kvalitet	på	sikkerhetene	i	tilfeller	der	verdijusteringer	
kommer	opp	i	15	%	av	engasjementet	før	fradrag	for	verdijusteringer.

64.		Engasjementer	som	nevnt	i	nr.	45-50	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%	etter	fradrag	for	verdijusteringer	dersom	
de	har	vært	forfalt	i	mer	enn	90	dager.	Dersom	verdijusteringer	er	minst	20	%	av	engasjementet	før	fradrag	for	
verdijusteringer,	kan	risikovekten	som	skal	gis	til	resten	av	engasjementet	etter	vedkommende	myndigheters	
skjønn,	reduseres	til	50	%.

65.		Engasjementer	som	nevnt	i	nr.	51-60	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%	dersom	de	har	vært	forfalt	i	mer	enn	90	
dager.

11.		 POSTER	SOM	ER	DEFINERT	SOM	HØYRISIKOPOSTER

66.		Etter	 vedkommende	 myndigheters	 skjønn	 skal	 engasjementer	 med	 særlig	 høy	 tilknyttet	 risiko,	 som	 for	
eksempel	investeringer	i	risikokapitalforetak	og	risikokapitalinvesteringer,	gis	en	risikovekt	på	150	%.

67.		Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	ikke-forfalte	poster	som	skal	gis	en	risikovekt	på	150	%	i	samsvar	
med	bestemmelsene	i	denne	del,	og	som	det	er	fastsatt	verdijusteringer	for,	skal	gis	en	risikovekt	på

a)	 100	%	dersom	verdijusteringene	er	minst	20	%	av	engasjementsverdien	før	fradrag	for	verdijusteringer,	
og	

b)	 50	%	dersom	verdijusteringene	er	minst	50	%	av	engasjementsverdien	før	fradrag	for	verdijusteringer.	
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12.		 ENGASJEMENTER	I	FORM	AV	OBLIGASJONER	MED	FORTRINNSRETT

68.	 Med	«	obligasjoner	med	fortrinnsrett»	menes	obligasjoner	som	definert	i	artikkel	22	nr.	4	i	direktiv	85/611/
EØF	der	det	er	stilt	sikkerhet	i	form	av	følgende	godtakbare	eiendeler:	

a)	 Engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	sentralmyndigheter,	sentralbanker,	offentlige	foretak	samt	
regionale	og	lokale	myndigheter	i	EU.	

b)	 Engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	sentralmyndigheter	utenfor	EU,	sentralbanker	utenfor	EU,	
multilaterale	utviklingsbanker,	internasjonale	organisasjoner	som	oppfyller	kravene	til	risikoklasse	1	i	
henhold	til	dette	vedlegg,	og	engasjementer	inngått	med	eller	garantert	av	offentlige	foretak	utenfor	EU,	
regionale	og	lokale	myndigheter	utenfor	EU	som	er	risikovektet	som	engasjementer	med	institusjoner	
eller	sentralmyndigheter	og	sentralbanker	i	samsvar	med	henholdsvis	nr.	8,	9,	14	eller	15,	og	som	oppfyller	
kravene	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	dette	vedlegg,	samt	engasjementer	i	henhold	til	dette	punkt	som	
minst	oppfyller	kravene	til	risikoklasse	2	i	henhold	til	dette	vedlegg,	forutsatt	at	de	ikke	overstiger	20	%	
av	det	nominelle	beløp	for	utestående	obligasjoner	med	fortrinnsrett	i	utstedende	institusjoner.	

c)	 Engasjementer	med	 institusjoner	 som	oppfyller	kravene	 til	 risikoklasse	1	 i	henhold	 til	dette	vedlegg.	
Det	samlede	engasjement	av	denne	type	skal	ikke	overstige	15	%	av	det	nominelle	beløp	for	utestående	
obligasjoner	med	fortrinnsrett	hos	utstedende	kredittinstitusjon.	Engasjementer	som	skyldes	overføring	
og	 forvaltning	 av	 betalinger	 fra	 debitorer	 eller	 avviklingsproveny	 for	 lån	 sikret	 i	 fast	 eiendom	 til	
innehavere	av	obligasjoner	med	fortrinnsrett,	skal	ikke	omfattes	av	grensen	på	15	%.	Engasjementer	med	
institusjoner	i	EU	med	en	løpetid	som	ikke	overstiger	100	dager,	skal	ikke	omfattes	av	kravet	i	trinn	1,	
men	slike	institusjoner	må	minst	oppfylle	kravene	til	risikoklasse	2	i	henhold	til	dette	vedlegg.	

d)	 Lån	som	er	sikret	i	boligeiendom	eller	aksjer	i	finske	boligselskaper	som	nevnt	i	nr.	46,	opptil	det	laveste	
nominelle	beløpet	av	panterettene	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	og	80	%	av	
verdien	av	de	pantsatte	eiendommene,	eller	i	andeler	med	best	prioritet	utstedt	av	franske	«fonds	communs	
de	créances»	eller	tilsvarende	enheter	for	verdipapirisering	underlagt	lovgivningen	i	en	medlemsstat	om	
verdipapirisering	av	engasjementer	i	boligeiendom,	forutsatt	at	minst	90	%	av	eiendelene	i	slike	«fonds	
communs	de	créances»	eller	tilsvarende	enheter	for	verdipapirisering	som	er	underlagt	lovgivningen	i	
en	medlemsstat,	består	av	panteretter	som	er	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	
for	opptil	det	laveste	nominelle	beløpet	i	henhold	til	andelene	av	det	nominelle	beløp	av	panterettene	og	
80	%	av	verdien	av	de	pantsatte	eiendommene,	at	andelene	er	kvalifisert	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	
dette	vedlegg,	og	at	slike	andeler	ikke	overstiger	20	%	av	den	nominelle	verdi	av	det	utestående	beløpet.	
Engasjementer	som	skyldes	overføring	og	forvaltning	av	debitors	betalinger	for,	eller	avviklingsproveny	
for,	lån	med	pantesikkerhet	i	eiendom,	skal	ikke	inngå	i	beregningen	av	grensen	på	90	%	for	andelene	
eller	obligasjonene	med	best	prioritet.	

e)	 Lån	som	er	sikret	 i	næringseiendom	eller	aksjer	 i	finske	boligselskaper	som	nevnt	 i	nr.	52,	opptil	det	
laveste	nominelle	beløpet	av	panterettene	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	og	
60	%	av	verdien	av	de	pantsatte	eiendommene,	eller	med	andeler	med	best	prioritet	utstedt	av	franske	
«fonds	communs	de	créances»	eller	i	tilsvarende	enheter	for	verdipapirisering	underlagt	lovgivningen	
i	en	medlemsstat	om	verdipapirisering	av	engasjementer	i	næringseiendom,	forutsatt	at	minst	90	%	av	
eiendelene	 i	 slike	 «fonds	 communs	 de	 créances»	 eller	 tilsvarende	 enheter	 for	 verdipapirisering	 som	
er	underlagt	 lovgivningen	 i	en	medlemsstat,	består	av	panteretter	som	er	sammenstilt	med	eventuelle	
panteretter	med	bedre	prioritet	 for	 opptil	 det	 laveste	 nominelle	 beløpet	 i	 henhold	 til	 andelene	 av	det	
nominelle	 beløp	 av	 panterettene	 og	 60	 %	 verdien	 av	 de	 pantsatte	 eiendommene,	 at	 andelene	 er	
kvalifisert	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	dette	vedlegg,	og	at	slike	andeler	ikke	overstiger	20	%	av	den	
nominelle	 verdien	 av	 det	 utestående	 beløpet.	Vedkommende	myndigheter	 kan	 godkjenne	 lån	 sikret	 i	
næringseiendom	der	forholdet	lån/verdi	på	60	%	overstiges	opptil	et	høyeste	nivå	på	70	%,	dersom	verdien	
av	de	samlede	eiendelene	som	er	stilt	som	sikkerhet	for	obligasjonene	med	fortrinnsrett,	overstiger	det	
nominelle	utestående	beløpet	av	obligasjonene	med	fortrinnsrett	med	minst	10	%,	og	obligasjonseiernes	
fordringer	oppfyller	de	juridiske	kravene	til	rettssikkerhet	 i	vedlegg	VIII.	Obligasjonseiernes	fordring	
skal	ha	fortrinnsrett	framfor	alle	andre	fordringer	på	den	stilte	sikkerheten.	Engasjementer	som	skyldes	
overføring	og	forvaltning	av	debitorers	betalinger	for,	eller	avviklingsproveny	for,	lån	med	pantesikkerhet	
i	eiendom,	skal	ikke	inngå	i	beregningen	av	grensen	på	90	%	for	andelene	eller	obligasjonene	med	best	
prioritet.	

f)	 Lån	sikret	i	fartøyer	der	panterettene	sammenstilt	med	eventuelle	panteretter	med	bedre	prioritet	utgjør	
høyst	60	%	av	det	pantsatte	fartøyets	verdi.
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For	dette	formål	omfatter	«sikret»	situasjoner	der	de	eiendeler	som	beskrives	i	bokstav	a)-f),	i	henhold	til	
lovgivningen	utelukkende	anvendes	til	å	verne	av	obligasjonseierne	mot	tap.

Fram	 til	 31.	 desember	 2010	 kommer	 grensen	 på	 20	%	 for	 andeler	med	 best	 prioritet	 utstedt	 av	 franske	
«fonds	 communs	 de	 créances»	 eller	 tilsvarende	 enheter	 for	 verdipapirisering	 som	 angitt	 i	 bokstav	 d)	 og	
e),	 ikke	 til	 anvendelse,	 forutsatt	 at	 slike	 andeler	med	 best	 prioritet	 har	 en	 kredittvurdering	 fra	 en	 utpekt	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	 er	 den	 mest	 fordelaktige	 kategori	 av	 kredittvurderinger	 som	
kredittvurderingsinstitusjonen	 har	 med	 hensyn	 til	 obligasjoner	 med	 fortrinnsrett.	 Før	 utgangen	 av	 denne	
perioden	 skal	 dette	 unntaket	 vurderes	 på	 nytt,	 og	 deretter	 kan	 Kommisjonen	 eventuelt	 forlenge	 denne	
perioden	etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2,	med	eller	uten	en	ytterligere	revisjonsklausul.

Fram	til	31.	desember	2010	kan	de	60	%	som	er	angitt	i	bokstav	f),	erstattes	med	70	%.	Før	utgangen	av	
denne	perioden	skal	dette	unntaket	vurderes	på	nytt,	og	deretter	kan	Kommisjonen	eventuelt	forlenge	denne	
perioden	etter	framgangsmåten	i	artikkel	151	nr.	2,	med	eller	uten	en	ytterligere	revisjonsklausul.

69.		Kredittinstitusjoner	 skal	 med	 hensyn	 til	 fast	 eiendom	 som	 er	 stilt	 som	 sikkerhet	 for	 obligasjoner	 med	
fortrinnsrett,	oppfylle	minstekravene	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	8	og	verdsettingsreglene	i	vedlegg	VIII	del	3	
nr.	62-65.	

70.		Uten	hensyn	til	nr.	68	og	69	er	obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	faller	inn	under	definisjonen	i	artikkel	22	
nr.	4	i	direktiv	85/611/EØF,	og	som	er	utstedt	før	31.	desember	2007,	også	berettiget	til	fortrinnsbehandling	
fram	til	de	forfaller.

71.		Obligasjoner	med	fortrinnsrett	skal	gis	en	risikovekt	på	grunnlag	av	den	risikovekt	som	er	gitt	til	usikrede	
engasjementer	med	best	prioritet,	med	kredittinstitusjonen	som	utsteder	dem.	Det	skal	være	følgende	forhold	
mellom	risikovektene:	

a)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 20	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	10	%.	

b)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 50	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	20	%.	

c)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 100	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	50	%.	

d)	 Dersom	 engasjementene	 med	 institusjonen	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 150	 %,	 skal	 obligasjonen	 med	
fortrinnsrett	gis	en	risikovekt	på	100	%.	

13.		 POSTER	SOM	UTGJØR	VERDIPAPIRISERINGSPOSISJONER

72.		Risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	 skal	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	 artikkel	
94-101.

14.		 KORTSIKTIGE	ENGASJEMENTER	MED	INSTITUSJONER	OG	FORETAK

73.		Kortsiktige	 engasjementer	 med	 en	 institusjon	 eller	 et	 foretak	 der	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	
utpekt	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	 tilgjengelig,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 i	 henhold	 til	 tabell	 7	
i	 samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	 valgbare	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 7

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 150	% 150	% 150	%
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15.		 ENGASJEMENTER	MED	FORETAK	FOR	KOLLEKTIV	INVESTERING	

74.		Uten	at	det	berører	nr.	75-81	skal	engasjementer	med	foretak	for	kollektiv	investering	gis	en	risikovekt	på	
100	%.

75.		Engasjementer	 med	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 der	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 utpekt	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 er	 tilgjengelig,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 i	 henhold	 til	 tabell	 8	 i	
samsvar	 med	 vedkommende	 myndigheters	 plassering	 av	 kredittvurderingene	 fra	 valgbare	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	på	ett	av	seks	trinn	på	en	vurderingsskala	for	kredittkvalitet.

Tabell 8

Risikoklasse 1 2 3 4 5 6

Risikovekt
20	% 50	% 100	% 100	% 150	% 150	%

76.		Dersom	vedkommende	myndigheter	anser	at	en	posisjon	i	et	foretak	for	kollektiv	investering	er	forbundet	
med	en	særlig	høy	risiko,	skal	de	kreve	at	vedkommende	posisjon	blir	gitt	en	risikovekt	på	150	%.

77.		Kredittinstitusjoner	 kan	 fastsette	 risikovekt	 for	 et	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 i	 henhold	 til	 nr.	 79-81	
dersom	følgende	kriterier	er	oppfylt:	

a)	 Foretaket	for	kollektiv	investering	ledes	av	et	foretak	som	er	underlagt	tilsyn	i	en	medlemsstat	eller,	etter	
godkjenning	fra	kredittinstitusjonens	vedkommende	myndigheter,	dersom	

i)	 foretaket	for	kollektiv	investering	ledes	av	et	foretak	som	er	underlagt	tilsyn	som	anses	som	likeverdig	
med	det	tilsyn	som	er	fastsatt	i	Fellesskapets	regelverk,	og	

ii)	 samarbeidet	mellom	vedkommende	myndigheter	er	sikret	i	tilstrekkelig	grad.	

b)	 Prospektet	eller	et	tilsvarende	dokument	for	foretaket	for	kollektiv	investering	inneholder	

i)	 de	kategorier	av	eiendeler	som	foretaket	for	kollektiv	investering	har	tillatelse	til	å	investere	i,	og	

ii)	 dersom	 det	 anvendes	 investeringsbegrensninger,	 begrensningene	 og	 de	metodene	 som	 benyttes	 til	 å	
beregne	dem.	

c)	 Virksomheten	til	foretaket	for	kollektiv	investering	skal	minst	rapporteres	på	årsbasis	for	å	gjøre	det	mulig	
å	foreta	en	vurdering	av	foretakets	eiendeler	og	forpliktelser,	resultat	og	drift	i	rapporteringsperioden.	

78.		Dersom	vedkommende	myndighet	godkjenner	et	foretak	for	kollektiv	investering	i	en	tredjestat	som	angitt	i	
nr.	77	bokstav	a),	kan	vedkommende	myndighet	i	en	annen	medlemsstat	benytte	denne	godkjenningen	uten	å	
foreta	en	egen	vurdering.

79.		Dersom	kredittinstitusjonen	har	kunnskap	om	de	underliggende	engasjementene	til	et	foretak	for	kollektiv	
investering,	kan	institusjonen	gjennomgå	disse	underliggende	engasjementene	for	å	beregne	gjennomsnittlig	
risikovekt	for	foretaket	for	kollektiv	investering	i	samsvar	med	metodene	i	artikkel	78-83.

80.		Dersom	kredittinstitusjonen	ikke	har	kunnskap	om	de	underliggende	engasjementene	til	et	foretak	for	kollektiv	
investering,	kan	institusjonen	beregne	en	gjennomsnittlig	risikovekt	for	foretaket	for	kollektiv	investering	i	
samsvar	med	metodene	i	artikkel	78-83	og	i	henhold	til	følgende	regler:	Det	antas	at	foretaket	for	kollektiv	
investering	 først	 investerer	 så	mye	 som	 det	 har	 tillatelse	 til,	 i	 engasjementskategoriene	med	 det	 høyeste	
kapitalkravet,	og	deretter	fortsetter	å	investere	i	synkende	rekkefølge	til	høyeste	samlede	investeringsgrense	
er	nådd.

81.		Kredittinstitusjoner	kan,	 i	 samsvar	med	metodene	 i	 nr.	 79	og	80	overlate	 til	 en	 tredjemann	å	beregne	og	
rapportere	en	risikovekt	for	foretaket	for	kollektiv	investering,	forutsatt	at	det	i	tilstrekkelig	grad	sikres	at	
beregningen	og	rapporten	er	korrekte.

16.		 ANDRE	POSTER

16.1.		Behandling

82.		Materielle	eiendeler	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	10	i	direktiv	86/635/EØF	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%.

83.		Forskuddsbetalinger	og	påløpt	inntekt	som	en	institusjon	ikke	er	i	stand	til	å	identifisere	noen	motpart	for	i	
samsvar	med	direktiv	86/635/EØF,	skal	gis	en	risikovekt	på	100	%.
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84.		Kontantposter	 som	 er	 i	 ferd	med	 å	 inndrives,	 skal	 gis	 en	 risikovekt	 på	 20	%.	 Kontanter	 og	 tilsvarende	
kontantposter	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

85.		Medlemsstatene	 kan	 tillate	 en	 risikovekt	 på	 10	%	 for	 engasjementer	med	 institusjoner	 som	 spesialiserer	
seg	på	interbankmarkeder	og	markeder	for	offentlig	gjeld	i	hjemstaten,	og	som	er	underlagt	strengt	 tilsyn	
av	vedkommende	myndigheter,	dersom	de	nevnte	eiendelene	 til	hjemstatens	vedkommende	myndigheters	
tilfredshet	fullt	ut	er	sikret	i	form	av	poster	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	eller	20	%,	og	som	av	vedkommende	
myndigheter	i	hjemstaten	er	godkjent	som	tilstrekkelig	sikkerhet.

86.		Beholdninger	av	egenkapital	og	andre	kapitalinteresser,	bortsett	fra	når	dette	er	trukket	fra	ansvarlig	kapital,	
skal	gis	en	risikovekt	på	minst	100	%.

87.		Umyntet	gull	som	oppbevares	i	egne	hvelv	eller	hos	tredjemann,	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%	i	den	grad	det	
dekkes	av	tilsvarende	forpliktelser.

88.		Ved	avtaler	om	salg	og	gjenkjøp	av	eiendeler	samt	rene	terminkjøp	skal	risikovekten	være	den	vekten	som	er	
gitt	til	de	aktuelle	eiendelene,	og	ikke	den	som	gjelder	for	transaksjonenes	motparter.

89.		Når	 en	 kredittinstitusjon	 yter	 kredittbeskyttelse	 for	 et	 antall	 engasjementer	 på	 det	 vilkår	 at	 det	 n-te	
misligholdet	 blant	 engasjementene	 skal	 utløse	 betaling,	 og	 at	 denne	 kreditthendelsen	 skal	 bringe	
kontrakten	til	opphør,	skal	de	risikovektene	som	er	fastsatt	i	artikkel	94-101	gis,	forutsatt	at	produktet	har	
en	 kredittvurdering	 fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon.	Dersom	produktet	 ikke	 er	 vurdert	
av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	skal	risikovektene	til	engasjementene	i	gruppen	samles,	
eksklusive	 n-1-engasjementer,	 opptil	 en	 høyeste	 vekt	 på	 1	 250	 %	 og	 multipliseres	 med	 den	 nominelle	
verdien	av	den	beskyttelsen	som	ytes	av	kredittderivatet,	for	å	komme	fram	til	det	risikovektede	beløpet	for	
eiendelene.	De	n-1-engasjementene	som	skal	unntas	fra	summeringen,	skal	fastsettes	slik	at	de	skal	omfatte	
de	engasjementene	som	gir	opphav	til	et	lavere	risikovektet	engasjementsbeløp	enn	det	som	gjelder	for	noen	
av	de	engasjementene	som	omfattes	av	denne	summeringen.

DEL	2	

Anerkjennelse	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	og	innplassering	av	deres	kredittvurderinger

1.	 METODER

1.1.		 Objektivitet

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kontrollere	 at	 metoden	 som	 danner	 grunnlag	 for	 kredittvurderinger,	 er	
streng,	systematisk,	konsekvent	og	valideres	på	grunnlag	av	historisk	erfaring.

1.2.		 Uavhengighet

2.	 Vedkommende	myndigheter	 skal	kontrollere	 at	metoden	 som	benyttes,	 ikke	 er	gjenstand	 for	ytre	politisk	
innflytelse	eller	begrensning,	eller	for	økonomisk	påtrykk	som	vil	kunne	påvirke	kredittvurderingen.

3.	 I	 hvilken	 grad	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjons	 metoder	 er	 uavhengige,	 skal	 vurderes	 av	
vedkommende	myndigheter	i	samsvar	med	blant	annet	følgende	faktorer:	

a)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	eierskaps-	og	organisasjonsstruktur,	

b)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	økonomiske	midler,	

c)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	personale	og	sakkunnskap,	og	

d)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	foretaksstyring.	

1.3.		 Løpende	revisjon

4.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kontrollere	at	en	ekstern	kredittvurderingsinstitusjons	kredittvurderinger	er	
underlagt	løpende	revisjon	og	skal	tilpasse	dem	til	endringer	i	den	finansielle	stilling.	En	slik	revisjon	skal	
skje	etter	alle	betydelige	hendelser,	og	minst	én	gang	per	år.
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5.	 Før	 godkjenning	 skjer	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 kontrollere	 at	 vurderingsmetoden	 for	 hvert	
markedssegment	er	fastsatt	i	henhold	til	blant	annet	følgende	standarder:	

a)	 Etterkontroll	må	ha	vært	foretatt	i	minst	ett	år.	

b)	 Vedkommende	myndigheter	må	overvåke	at	kredittvurderingsinstitusjonen	foretar	revisjon	regelmessig.	

c)	 Vedkommende	myndigheter	må	kunne	kreve	opplysninger	fra	den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonen	
om	omfanget	av	dens	kontakt	med	den	øverste	administrative	ledelsen	i	de	foretak	som	blir	kredittvurdert.

6.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 treffe	 nødvendige	 tiltak	 for	 omgående	 å	 bli	 informert	 av	 de	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjonene	 om	 alle	 vesentlige	 endringer	 i	 de	 metodene	 som	 danner	 grunnlag	 for	
kredittvurderingene.

1.4.		 Åpenhet	og	opplysninger

7.	 Vedkommende	myndigheter	skal	treffe	de	tiltak	som	er	nødvendige	for	å	sikre	at	prinsippene	for	de	metodene	
som	benyttes	 av	en	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	når	den	utarbeider	kredittvurderinger,	 er	offentlig	
tilgjengelige,	slik	at	alle	potensielle	brukere	skal	kunne	avgjøre	om	de	er	framkommet	på	en	rimelig	måte.

2.	 INDIVIDUELLE	KREDITTVURDERINGER

2.1.		 Troverdighet	og	markedsaksept

8.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kontrollere	 at	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoners	 individuelle	
kredittvurderinger	anerkjennes	i	markedet	som	troverdige	og	pålitelige	av	brukere	av	slike	kredittvurderinger.

9.	 Vedkommende	myndigheter	skal	vurdere	troverdighet	i	henhold	til	blant	annet	følgende	faktorer:	

a)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	markedsandel,	

b)	 den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	inntekter	og	dens	økonomiske	midler	i	videre	betydning,	

c)	 om	det	forekommer	noen	form	for	prisfastsettelse	på	grunnlag	av	kredittvurderingen,	og	

d)	 at	 minst	 to	 kredittinstitusjoner	 benytter	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjons	 individuelle	
kredittvurderinger	ved	utstedelse	av	obligasjoner	og/eller	vurdering	av	kredittrisiko.

2.2.		 Åpenhet	og	opplysninger

10.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kontrollere	 at	 individuelle	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 på	
likeverdige	vilkår	og	minst	for	alle	kredittinstitusjoner	som	har	en	rettmessig	interesse	i	disse	individuelle	
kredittvurderingene.

11.		Vedkommende	myndigheter	 skal	 særlig	 kontrollere	 at	 individuelle	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 for	
utenlandske	 parter	 på	 likeverdige	 vilkår	 som	 for	 innenlandske	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 en	 rettmessig	
interesse	i	disse	individuelle	kredittvurderingene.

3.	 INNPLASSERING

12.		For	å	skille	mellom	den	relative	graden	av	risiko	uttrykt	ved	hver	enkelt	kredittvurdering	skal	vedkommende	
myndigheter	 vurdere	 kvantitative	 faktorer	 som	 langsiktig	 misligholdsrate	 for	 alle	 poster	 med	 samme	
kredittvurdering.	For	 eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	 som	nylig	 er	 opprettet,	 og	 for	dem	som	bare	
har	 samlet	 inn	 få	 opplysninger	 om	 mislighold,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 anmode	 den	 eksterne	
kredittvurderingsinstitusjon	om	å	opplyse	hva	den	mener	den	langsiktige	misligholdsraten	vil	være	for	alle	
poster	med	samme	kredittvurdering.

13.		For	 å	 skille	 mellom	 den	 relative	 graden	 av	 risiko	 uttrykt	 ved	 hver	 enkelt	 kredittvurdering	 skal	
vedkommende	myndigheter	vurdere	kvantitative	faktorer	som	den	gruppen	av	utstedere	som	institusjonen	
dekker,	 hvilke	 kredittvurderinger	 institusjonen	 foretar,	 betydningen	 av	 hver	 enkelt	 kredittvurdering	 og	
kredittvurderingsinstitusjonens	definisjon	av	mislighold.
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14.		Vedkommende	myndigheter	 skal	 sammenligne	misligholdsraten	 for	 hver	 kredittvurdering	 fra	 en	 bestemt	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	med	en	standardverdi	for	referansemåling	som	bygger	på	misligholdsrater	
registrert	 av	 andre	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	 for	 en	 gruppe	 av	 utstedere	 som	 vedkommende	
myndigheter	mener	ligger	på	et	tilsvarende	kredittrisikonivå.

15.		Når	 vedkommende	myndigheter	 mener	 at	 misligholdsraten	 for	 kredittvurderingen	 til	 en	 bestemt	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	 er	 vesentlig	 og	 systematisk	 høyere	 enn	 standardverdien,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	plassere	kredittvurderingsinstitusjonens	kredittvurdering	på	et	høyere	trinn	på	vurderingsskalaen	
for	kredittkvalitet.

16.		Når	vedkommende	myndigheter	har	økt	den	tildelte	risikovekten	for	en	bestemt	kredittvurdering	foretatt	av	en	
bestemt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	og	kredittvurderingsinstitusjonen	godtgjør	at	misligholdsraten	
for	 dens	 kredittvurderinger	 ikke	 lenger	 er	 vesentlig	 og	 systematisk	 høyere	 enn	 standardverdien,	 kan	
vedkommende	myndigheter	beslutte	å	flytte	kredittvurderingsinstitusjonens	kredittvurdering	 tilbake	 til	det	
opprinnelige	trinnet	på	vurderingsskalaen	for	kredittkvalitet.

DEL	3	

Bruk	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoners	kredittvurderinger	for	fastsettelse	av	risikovekter

1.	 BEHANDLING

1.	 En	kredittinstitusjon	kan	utpeke	en	eller	flere	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	til	å	fastsette	
risikovekter	for	eiendeler	og	poster	utenfor	balansen.

2.	 En	kredittinstitusjon	som	bestemmer	seg	for	å	benytte	de	kredittvurderingene	som	er	utarbeidet	av	en	valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	for	en	bestemt	kategori	av	poster,	må	benytte	disse	kredittvurderingene	
konsekvent	for	alle	engasjementer	som	hører	til	vedkommende	kategori.

3.	 En	kredittinstitusjon	som	bestemmer	seg	for	å	benytte	de	kredittvurderingene	som	er	utarbeidet	av	en	valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	må	benytte	disse	løpende	og	konsekvent	over	tid.

4.	 En	kredittinstitusjon	kan	bare	benytte	kredittvurderinger	foretatt	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	
som	tar	hensyn	til	alle	beløp,	dvs.	både	hovedstol	og	renter,	som	den	har	fordringer	på.

5.	 Dersom	bare	én	kredittvurdering	er	tilgjengelig	fra	en	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	for	en	post,	
skal	denne	kredittvurderingen	benyttes	til	å	fastsette	risikovekten	for	denne	posten.

6.	 Dersom	 to	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 fra	 utpekte	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner,	 og	 de	 to	
viser	til	ulike	risikovekter	for	en	post,	skal	den	høyeste	risikovekten	gis.

7.	 Dersom	flere	 enn	 to	 kredittvurderinger	 er	 tilgjengelige	 fra	 utpekte	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	
for	en	post,	skal	det	vises	til	de	to	vurderingene	som	gir	de	to	laveste	risikovektene.	Dersom	de	to	laveste	
risikovektene	skiller	seg	fra	hverandre,	skal	den	høyeste	av	disse	gis.	Dersom	de	to	laveste	risikovektene	er	
like,	skal	denne	risikovekten	gis.

2.	 KREDITTVURDERING	AV	UTSTEDERE	OG	EMISJONER

8.	 Dersom	det	foreligger	en	kredittvurdering	for	et	bestemt	emisjonsprogram	eller	en	bestemt	emisjonsfasilitet	
som	posten	som	utgjør	engasjementet	tilhører,	skal	denne	kredittvurderingen	benyttes	til	å	fastsette	hvilken	
risikovekt	posten	skal	gis.

9.	 Dersom	det	 ikke	foreligger	noen	kredittvurdering	som	kan	anvendes	direkte	for	en	bestemt	post,	men	det	
foreligger	en	kredittvurdering	for	et	bestemt	emisjonsprogram	eller	en	bestemt	emisjonsfasilitet	som	posten	
som	utgjør	 engasjementet	 ikke	 tilhører,	 eller	 det	 foreligger	 en	 generell	 kredittvurdering	 for	 utsteder,	 skal	
denne	kredittvurderingen	benyttes	dersom	den	gir	en	høyere	risikovekt	enn	det	som	ellers	ville	vært	tilfellet,	
eller	dersom	den	gir	en	lavere	risikovekt	og	vedkommende	engasjement	på	alle	måter	er	likestilt	med	eller	
rangert	høyere	enn	emisjonsprogrammet	eller	–fasiliteten,	eller	eventuelt	vedkommende	utsteders	usikrede	
prioriterte	engasjementer.

10.	 Nr.	8	og	9	er	ikke	til	hinder	for	anvendelsen	av	nr.	68-71	i	del	1.
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11.		Kredittvurderinger	for	utstedere	 i	et	konsern	kan	ikke	benyttes	som	kredittvurdering	av	en	annen	utsteder	
innenfor	samme	konsern.

3.	 LANGSIKTIGE	OG	KORTSIKTIGE	KREDITTVURDERINGER

12.		Kortsiktige	kredittvurderinger	kan	bare	anvendes	på	kortsiktige	eiendelsposter	og	poster	utenfor	balansen	
som	utgjør	engasjementer	med	institusjoner	og	foretak.

13.		Kortsiktige	kredittvurderinger	skal	bare	anvendes	på	den	posten	som	den	kortsiktige	kredittvurderingen	viser	
til,	og	skal	ikke	benyttes	til	å	utlede	risikovekter	for	andre	poster.

14.		Uten	hensyn	til	nr.	13	og	dersom	en	fasilitet	med	kortsiktig	kredittvurdering	er	gitt	en	risikovekt	på	150	%,	
skal	alle	usikrede	engasjementer	uten	kredittvurdering	med	vedkommende	debitor,	enten	de	er	kort-	eller	
langsiktige,	også	gis	en	risikovekt	på	150	%.

15.		Uten	hensyn	til	nr.	13	og	dersom	en	fasilitet	med	kortsiktig	kredittvurdering	er	gitt	en	risikovekt	på	50	%,	
skal	ingen	kortsiktige	usikrede	engasjementer	som	ikke	er	kredittvurdert,	gis	en	risikovekt	som	er	lavere	enn	
100	%.

4.	 POSTER	I	NASJONAL	OG	UTENLANDSK	VALUTA

16.		En	kredittvurdering	som	viser	til	en	post	angitt	i	debitors	nasjonale	valuta,	kan	ikke	benyttes	til	å	utlede	en	
risikovekt	for	et	annet	engasjement	med	samme	debitor	som	er	angitt	i	en	utenlandsk	valuta.

17.		Uten	hensyn	til	nr.	16	og	dersom	et	engasjement	oppstår	gjennom	en	kredittinstitusjons	deltaking	i	et	 lån	
som	er	gitt	av	en	multilateral	utviklingsbank	hvis	status	som	prioritert	kreditor	er	anerkjent	i	markedet,	kan	
vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittvurderingen	av	debitors	post	i	nasjonal	valuta	kan	benyttes	for	å	
fastsette	risikovekt.

_______
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VEDLEGG VII

INTERN	KREDITTVURDERINGSMETODE

DEL	1	

Risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

1.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	FOR	KREDITTRISIKO

1.	 Med	mindre	annet	er	 fastsatt,	skal	parametrene	for	sannsynlighet	for	mislighold	(PD),	 tap	ved	mislighold	
(LGD)	og	løpetid	(M)	fastsettes	i	henhold	til	del	2,	og	verdien	av	engasjementet	skal	fastsettes	i	henhold	til	
del	3.

2.	 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	hvert	engasjement	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formler.

1.1.	 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	engasjementer	med	foretak,	institusjoner	og	sentralmyndigheter	og	
sentralbanker.

3.	 I	henhold	til	nr.	5-9	skal	risikovektede	engasjementsbeløp	for	engasjementer	med	foretak,	institusjoner	og	
sentralmyndigheter	og	sentralbanker	beregnes	i	henhold	til	følgende	formel:	

Korrelasjon	(R)	=	0,12	×(1	-	EXP(-	50	*PD))	/	(1	-	EXP(-	50))	+	0.24	*[1	-	(1	-	EXP(-	50	*	PD))	/	(1	-	
EXP(-	50))]

Løpetidsfaktor	(b)	=	(0,11852	–	0,05478	*	ln(PD))2

(LGD*	N[(l	-	R)-0.5*G(PD)	+	(R	/	(l	-	R))0.5	*G(0,999)]	-	PD*LGD)*(1	–	1,5	*	b-1*(1	+	(M	–	2,5)*b)*12,5*1,06

N(x)	 angir	 den	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	 tilfeldig	 variabel	 (dvs.	
sannsynligheten	for	at	en	normalfordelt	tilfeldig	variabel	med	middelverdi	lik	null	og	varians	lik	1	er	mindre	
enn	 eller	 lik	 x).	G	 (Z)	 angir	 den	 inverse	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	
tilfeldig	variabel	(dvs.	verdien	x	som	gir	N(x)	=	z).

Når	PD	=	0,	skal	risikovekten	være	0.

Når	PD	=	1,	

–	 for	 misligholdte	 engasjementer	 der	 kredittinstitusjoner	 anvender	 LGD-verdiene	 i	 del	 2	 nr.	 8,	 skal	
risikovekten	være	0,	og	

–	 for	misligholdte	 engasjementer	 der	 kredittinstitusjoner	 benytter	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier,	 skal	
risikovekten	være	Max{0,	12,5	*(LGD-ELBE)}

der	ELBE	skal	være	kredittinstitusjonens	beste	estimat	for	forventet	tap	for	det	misligholdte	engasjementet	i	
samsvar	med	del	4	nr.	80.

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi.

4.	 Det	 risikovektede	engasjementsbeløpet	 for	hvert	engasjement	som	oppfyller	kravene	 i	vedlegg	VIII	del	1	
nr.	29	og	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	22,	kan	justeres	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi	*	(0,15	+	160*PDpp)	

der	

PDpp	=	PD-verdien	til	yteren	av	beskyttelse.

Risikovekten	skal	beregnes	ved	hjelp	av	formelen	for	risikovekt	i	nr.	3	for	engasjementet,	PD-verdi	for	debitor	
og	LGD-verdi	for	et	sammenlignbart	direkte	engasjement	med	yteren	av	beskyttelse.	Faktoren	for	løpetid	(b)	
skal	beregnes	ved	hjelp	av	den	laveste	verdien	av	PD-verdien	for	yteren	av	beskyttelse	og	PD-verdien	for	
debitor.
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5.	 For	engasjementer	med	foretak	der	samlet	årsomsetning	for	konsernet	som	foretaket	er	en	del	av,	er	mindre	enn	
50	millioner	euro,	kan	kredittinstitusjoner	benytte	følgende	korrelasjonsformel	for	beregning	av	risikovekter	
for	 engasjementer	med	 foretak.	 I	 denne	 formelen	 er	 S	 uttrykt	 som	 samlet	 årsomsetning	 i	millioner	 euro	
med	5	millioner	euro	<=	S	<=	50	millioner	euro.	Rapportert	omsetning	på	mindre	enn	5	millioner	euro	skal	
behandles	som	om	den	tilsvarer	5	millioner	euro.	For	kjøpte	fordringer	skal	samlet	årsomsetning	være	det	
vektede	gjennomsnittet	av	de	enkelte	engasjementene	i	gruppen.

Korrelasjon	(R)	=	(0,12	×	(1	-	EXP(-50*PD))	/	(1	-	EXP(-50))	+	0,24*[1	-	(1	-	EXP(-50*PD))	/	(1	-	EXP(-
50))]	–	0,04*(1	-	(S	-	5)	/	45)

Samlet	 årsomsetning	 skal	 erstattes	med	konsernets	 samlede	eiendeler	når	 samlet	 årsomsetning	 ikke	er	 en	
relevant	 indikator	 på	 foretakets	 størrelse,	 og	 samlede	 eiendeler	 er	 en	 mer	 relevant	 indikator	 enn	 samlet	
årsomsetning.

6.	 For	 spesialiserte	utlånseksengasjementer	der	 en	kredittinstitusjon	 ikke	kan	godtgjøre	at	dens	estimater	 av	
PD-verdi	oppfyller	minstekravene	i	del	4,	skal	den	gi	risikovekter	til	disse	engasjementene	i	samsvar	med	
tabell	1.

Tabell 1

Gjenværende	løpetid Kategori	1 Kategori	2 Kategori	3 Kategori	4 Kategori	5

Mindre	enn	2,5	år 50	% 70	% 115	% 250	% 0	%

Lik	eller	mer	enn	2,5	år 70	% 90	% 115	% 250	% 0	%

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	 en	 kredittinstitusjon	 generelt	 gir	 fordelaktige	 risikovekter	 på	
50	%	 til	 engasjementer	 i	kategori	1,	og	en	 risikovekt	på	70	%	 til	 engasjementer	 i	kategori	2,	 forutsatt	 at	
kredittinstitusjonens	kjennetegn	med	hensyn	til	kredittrisiko	og	annen	risiko	berettiger	en	plassering	i	den	
relevante	kategori.

Ved	fastsettelse	av	 risikovekter	 for	 spesialiserte	utlånsengasjementer	skal	kredittinstitusjoner	 ta	hensyn	 til	
følgende	faktorer:	økonomisk	styrke,	politisk	og	rettslig	miljø,	særtrekk	ved	transaksjoner	og/eller	eiendeler,	
organiserende	kredittinstitusjoners	og	utviklende	parters	styrke,	herunder	eventuelle	inntekter	fra	offentlige/
private	partnerskap	samt	sikkerhetsordninger.

7.	 For	sine	kjøpte	foretaksfordringer	skal	kredittinstitusjoner	oppfylle	minstekravene	i	nr.	105-109	i	del	4.	For	
kjøpte	 foretaksfordringer	som	i	 tillegg	oppfyller	vilkårene	 fastsatt	 i	nr.	14,	og	der	det	ville	være	urimelig	
belastende	for	en	kredittinstitusjon	å	benytte	risikokvantifiseringsstandardene	for	foretaksengasjementer	i	del	
4	for	disse	fordringene,	kan	risikokvantifiseringsstandardene	for	detaljkundeengasjementer	i	del	4	benyttes.

8.	 For	 kjøpte	 foretaksfordringer	 kan	 kjøpsrabatter	 som	 kan	 tilbakebetales,	 eller	 full	 eller	 delvis	 sikkerhet	
som	 gir	 «førstetapsbeskyttelse»	 for	 tap	 ved	 mislighold,	 utvanningstap	 eller	 begge	 deler,	 behandles	 som	
«førstetapsposisjoner»	ved	anvendelse	av	IRB-metoden	på	verdipapirisering.

9.	 Dersom	en	institusjon	yter	kredittbeskyttelse	for	et	antall	engasjementer	på	det	vilkår	at	det	n-te	misligholdet	
blant	engasjementene	skal	utløse	betaling,	og	at	denne	kreditthendelsen	skal	bringe	kontrakten	til	opphør,	
skal	 de	 risikovektene	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 94-101	 gis,	 forutsatt	 at	 produktet	 har	 en	 kredittvurdering	
fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon.	 Dersom	 produktet	 ikke	 er	 vurdert	 av	 en	 valgbar	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon,	 skal	 risikovektene	 til	 engasjementene	 i	 gruppen	 samles,	 eksklusive	
n-1-engasjementer,	der	 summen	av	beløpet	 for	 forventede	 tap	multiplisert	med	12,5	og	det	 risikovektede	
engasjementsbeløpet	ikke	skal	overstige	den	nominelle	verdien	av	den	beskyttelsen	som	ytes	av	kredittderivatet,	
multiplisert	med	12,5.	De	n-1-engasjementene	som	skal	unntas	fra	summeringen,	skal	fastsettes	slik	at	de	skal	
omfatte	de	engasjementene	som	gir	opphav	til	et	lavere	risikovektet	engasjementsbeløp	enn	det	som	gjelder	
for	noen	av	de	engasjementene	som	omfattes	av	denne	summeringen.
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1.2.		 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	detaljkundeengasjementer

10.	 Med	forbehold	for	nr.	12	og	13	skal	risikovektede	engasjementsbeløp	for	detaljkundeengasjementer	beregnes	
i	henhold	til	følgende	formel:	

Korrelasjon	(R)	=	0,03	×	(1	-	EXP(-35*PD))	/	(1	-	EXP(-35))	+	0,16*[1	-	(1	-	EXP-35*PD)	/	(1	-	EXP(-35))]

Risikovekt	(RW)

(LGD*	N{(1-R)-0,5*G(PD)+(R/(1-R))0,5*G(0,999)}-PD*12,5*1,06)

N(x)	 angir	 den	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	 tilfeldig	 variabel	 (dvs.	
sannsynligheten	for	at	en	normalfordelt	tilfeldig	variabel	med	middelverdi	lik	null	og	varians	lik	1	er	mindre	
enn	 eller	 lik	 x).	G	 (Z)	 angir	 den	 inverse	 kumulative	 fordelingsfunksjonen	 for	 en	 standard	 normalfordelt	
tilfeldig	variabel	(dvs.	verdien	x,	som	for	eksempel	at	N(x)	=	z).

For	PD-verdi	=	1	(misligholdt	engasjement)	skal	risikovekten	være	Max{0,	12,5	*(LGD-ELBE)}

der	ELBE	 skal	 være	kredittinstitusjonens	beste	 estimat	 for	 forventet	 tap	 for	 engasjementet	 i	 samsvar	med	
nr.	80	i	del	4.

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi.

11.		Det	risikovektede	engasjementsbeløpet	for	hvert	engasjement	med	små	og	mellomstore	bedrifter,	slik	dette	
er	definert	i	artikkel	86	nr.	4,	som	oppfyller	kravene	i	vedlegg	VIII	del	1	nr.	29	og	i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	22,	
kan	beregnes	i	henhold	til	nr.	4.

12.		For	detaljkundeengasjementer	med	sikkerhet	i	fast	eiendom	skal	en	korrelasjon	(R)	på	0,15	erstatte	det	tall	
som	beregnes	med	korrelasjonsformelen	i	nr.	10.

13.		For	kvalifiserte	løpende	detaljkundeengasjementer	som	definert	i	bokstav	a)-e)	skal	en	korrelasjon	(R)	på	0,04	
erstatte	det	tall	som	beregnes	med	korrelasjonsformelen	i	nr.	10.

	 Engasjementer	skal	anses	som	kvalifiserte	løpende	detaljkundeengasjementer	dersom	de	oppfyller	følgende	
vilkår:	

a)	 Engasjementene	er	inngått	med	enkeltpersoner.	

b)	 Engasjementene	er	løpende,	usikret,	og	i	den	utstrekning	de	ikke	utnyttes	umiddelbart	og	uten	vilkår,	
kan	de	sies	opp	av	kredittinstitusjonen.	(I	denne	sammenheng	er	 løpende	engasjementer	definert	som	
engasjementer	der	kunders	utestående	beløp	kan	variere	etter	hvor	mye	disse	kundene	velger	å	låne	og	
betale	tilbake,	opptil	en	grense	som	er	fastsatt	av	kredittinstitusjonen.)	Uutnyttede	forpliktelser	kan	anses	
for	å	kunne	sies	opp	uten	vilkår	dersom	vilkårene	tillater	at	kredittinstitusjonen	sier	dem	opp	i	det	omfang	
dette	er	tillatt	i	henhold	til	forbrukervernlovgivning	og	annen	tilknyttet	lovgivning.	

c)	 Høyeste	engasjement	med	en	enkeltperson	i	underporteføljen	er	100	000	euro	eller	mindre.	

d)	 Kredittinstitusjonen	kan	godtgjøre	at	bruken	av	korrelasjonen	i	dette	punkt	er	begrenset	til	porteføljer	
der	tapsprosentene	har	vist	lav	volatilitet	sett	i	forhold	til	de	gjennomsnittlige	tapsprosentene,	særlig	ved	
lave	PD-verdier.	Vedkommende	myndigheter	skal	vurdere	den	relative	volatiliteten	til	tapstall	på	tvers	
av	de	kvalifiserte	løpende	detaljkundeunderporteføljene,	så	vel	som	for	den	samlede	kvalifiserte	løpende	
detaljkundeporteføljen,	og	ha	til	hensikt	å	utveksle	opplysninger	om	typiske	kjennetegn	for	kvalifiserte	
løpende	tapsprosenter	for	detaljkunder	på	tvers	av	jurisdiksjoner.	

e)	 Vedkommende	myndigheter	aksepterer	at	behandling	som	kvalifisert	løpende	detaljkundeengasjement	er	
i	samsvar	med	de	underliggende	risikokjennetegnene	til	underporteføljen.

Som	unntak	fra	bokstav	b)	kan	vedkommende	myndigheter	frafalle	kravet	om	at	engasjementet	skal	være	
usikret	med	hensyn	til	sikkerhet	for	kredittfasiliteter	knyttet	til	en	lønnskonto.	I	dette	tilfellet	skal	beløp	som	
gjenvinnes	fra	sikkerheten,	ikke	tas	med	i	LGD-estimatet.
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14.		For	å	være	berettiget	til	detaljkundebehandling	skal	kjøpte	fordringer	oppfylle	minstekravene	fastsatt	i	del	4	
nr.	105-109	og	følgende	vilkår:	

a)	 Kredittinstitusjonen	har	kjøpt	fordringene	fra	utenforstående	tredjemenn,	og	institusjonens	engasjement	
med	 debitor	 for	 fordringen	 inkluderer	 ingen	 engasjementer	 som	 direkte	 eller	 indirekte	 utgår	 fra	
kredittinstitusjonen	selv.	

b)	 De	 kjøpte	 fordringene	 har	 oppstått	 på	 vanlige	 konkurransevilkår	 mellom	 selgeren	 og	 debitor.	
Foretaksinterne	fordringer	og	fordringer	som	balanseres	mot	motkontoen	mellom	foretak	som	kjøper	fra	
og	selger	til	hverandre,	kan	ikke	godtas.	

c)	 Den	 kjøpende	 kredittinstitusjonen	 har	 et	 krav	 på	 all	 avkastning	 fra	 de	 kjøpte	 fordringene	 eller	 en	
forholdsmessig	andel	av	avkastningen.	

d)	 Porteføljen	av	kjøpte	fordringer	er	tilstrekkelig	diversifisert.

15.		For	 kjøpte	 fordringer	 kan	 kjøpsrabatter	 som	 kan	 tilbakebetales,	 eller	 full	 eller	 delvis	 sikkerhet	 som	
gir	 «førstetapsbeskyttelse»	 for	 tap	 ved	 mislighold,	 utvanningstap	 eller	 begge	 deler,	 behandles	 som	
«førstetapsposisjoner»	ved	anvendelse	av	IRB-metoden	på	verdipapirisering.

16.		For	 hybridgrupper	 av	 kjøpte	 detaljkundefordringer	 der	 kjøpende	 kredittinstitusjoner	 ikke	 kan	 skille	
engasjementer	 med	 sikkerhet	 i	 fast	 eiendom	 og	 kvalifiserte	 løpende	 detaljkundeengasjementer	 fra	 andre	
detaljkundeengasjementer,	anvendes	den	funksjonen	til	beregning	av	risikovekter	for	detaljkunder,	som	gir	
de	høyeste	kapitalkravene	for	disse	engasjementene.

1.3.		 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	egenkapitalengasjementer

17.		En	 kredittinstitusjon	 kan	 anvende	 ulike	 metoder	 for	 ulike	 porteføljer	 dersom	 kredittinstitusjonen	 selv	
benytter	 ulike	 metoder	 internt.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 ulike	 metoder,	 skal	 kredittinstitusjonen	
godtgjøre	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 dette	 valget	 gjøres	 konsekvent	 og	 ikke	 er	 motivert	 av	
regelverksarbitrasje.

18.		Uten	hensyn	til	nr.	17	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	det	fastsettes	risikovektede	engasjementsbeløp	
for	egenkapitalengasjementer	med	foretak	som	yter	tilleggstjenester	i	samsvar	med	behandlingen	av	andre	
eiendeler	som	ikke	er	kredittforpliktelser.

1.3.1.	Enkel	risikovektmetode

19.		Risikovektet	engasjementsbeløp	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Risikovekt	=	190	%	for	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer.

Risikovekt	=	290	%	for	børsomsatte	egenkapitalengasjementer.

Risikovekt	=	370	%	for	alle	andre	egenkapitalengasjementer.

Risikovektet	engasjementsbeløp	=	risikovekt	*	engasjementsverdi.

20.		Korte	 kontantposisjoner	 og	 derivater	 som	 innehas	 utenfor	 handelsporteføljen,	 kan	 motregnes	 mot	
lange	 posisjoner	 i	 samme	 enkeltaksjer,	 forutsatt	 at	 disse	 instrumentene	 er	 stilt	 som	 sikring	 for	 særlige	
egenkapitalengasjementer,	 og	 at	 de	 utgjør	 en	 slik	 sikring	 i	 minst	 ett	 år	 til.	Andre	 korte	 posisjoner	 skal	
behandles	som	om	de	er	lange	posisjoner,	og	den	relevante	risikovekt	tillegges	den	absolutte	verdien	av	hver	
posisjon.	I	sammenheng	med	posisjoner	med	manglende	motsvarende	løpetid	er	metoden	den	som	benyttes	
for	foretaksengasjementer	i	henhold	til	vedlegg	VII	del	2	nr.	16.

21.		Kredittinstitusjoner	kan	godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	for	et	egenkapitalengasjement	i	samsvar	
med	metodene	i	artikkel	90-93.
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1.3.2.	PD/LGD-metode

22.		Risikovektede	engasjementsbeløp	skal	beregnes	i	samsvar	med	formlene	i	nr.	3.	Dersom	kredittinstitusjoner	
ikke	har	tilstrekkelig	informasjon	til	å	kunne	benytte	definisjonen	av	mislighold	i	henhold	til	nr.	44-48	i	del	4,	
skal	risikovektene	justeres	med	en	faktor	på	1,5.

23.		For	 hvert	 enkelt	 engasjement	 skal	 summen	 av	 det	 forventede	 tapsbeløp	 multiplisert	 med	 12,5	 og	 det	
risikovektede	engasjementsbeløpet	ikke	overstige	engasjementsverdien	multiplisert	med	12,5.

24.		Kredittinstitusjoner	kan	godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	for	et	egenkapitalengasjement	i	samsvar	
med	metodene	 i	artikkel	90-93.	Dette	skal	være	underlagt	en	LGD-verdi	på	90	%	for	engasjementet	med	
den	som	yter	sikringen.	For	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer	kan	en	
LGD-verdi	på	65	%	benyttes.	For	dette	formål	skal	løpetiden	være	5	år.

1.3.3.	Metoden	med	interne	modeller

25.		 Det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 skal	 være	 det	 potensielle	 tapet	 på	 kredittinstitusjonens	
egenkapitalengasjementer	som	framkommer	ved	hjelp	av	interne	metoder	for	risikoutsatt	verdi	(«value	at	risk	-	
VaR»)	i	henhold	til	et	99	prosentil	ensidig	konfidensintervall	som	viser	differansen	mellom	kvartalsvis	avkastning	
og	 en	 egnet	 risikofri	 sats	 beregnet	 over	 en	 lang	 utvalgsperiode,	 multiplisert	 med	 12,5.	 Det	 risikovektede	
engasjementsbeløpet	på	det	enkelte	eksponeringsnivå	skal	ikke	være	mindre	enn	summen	av	minste	risikovektede	
engasjementsbeløp	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 PD-/LGD-metoden,	 og	 det	 tilsvarende	 beløpet	 for	 forventede	
tap	multiplisert	med	12,5	og	beregnet	på	grunnlag	av	PD-verdiene	 i	del	2	nr.	24	bokstav	a)	og	de	 tilsvarende	
LGD-verdiene	i	del	2	nr.	25	og	26.

26.		 Kredittinstitusjoner	kan	godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	for	en	egenkapitalposisjon.

1.4.	 Risikovektede	engasjementsbeløp	for	andre	eiendeler	som	ikke	er	kredittforpliktelser

27.		Risikovektet	engasjementsbeløp	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Risikovekteet	engasjementsbeløp	=	100	%	*	engasjementsverdi,	

unntatt	når	engasjementet	er	en	restverdi,	noe	som	innebærer	at	den	skal	fastsettes	for	hvert	år	for	seg	og	
beregnes	slik:

1/t	*	100	%	*	engasjementsverdi,	

der	t	er	antall	år	leiekontrakten	løper.

2.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	FOR	UTVANNINGSRISIKO	FOR	KJØPTE	
FORDRINGER

28.		Risikovekter	for	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaks-	og	detaljkundefordringer

Risikovektene	skal	beregnes	i	samsvar	med	formelen	i	nr.	3.	Innparametrer	for	PD-verdi	og	LGD-verdi	skal	
fastsettes	i	henhold	til	del	2,	engasjementsverdien	skal	fastsettes	i	henhold	til	del	3,	og	løpetid	skal	være	ett	
år.	Dersom	kredittinstitusjoner	overfor	vedkommende	myndigheter	kan	godtgjøre	at	utvanningsrisikoen	er	
uvesentlig,	trenger	den	ikke	å	bli	tatt	hensyn	til.

3.	 BEREGNING	AV	FORVENTEDE	TAPSBELØP

29.		Med	mindre	annet	er	fastsatt,	skal	innparametrer	for	PD-verdi	og	LGD-verdi	fastsettes	i	henhold	til	del	2,	og	
engasjementsverdien	skal	fastsettes	i	henhold	til	del	3.

30.		Beløpene	for	forventede	tap	for	engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker	
samt	detaljkundeengasjementer	skal	beregnes	i	henhold	til	følgende	formel:	

Forventet	tap	(EL)	=	PD	×	LGD.

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi.
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For	misligholdte	engasjementer	(PD	=	1),	der	kredittinstitusjoner	benytter	egne	estimater	av	LGD-verdier,	
skal	forventet	tap	(EL)	være	lik	ELBE,	kredittinstitusjonens	beste	estimat	av	forventet	tap	for	det	misligholdte	
engasjementet,	i	samsvar	med	del	4	nr.	80.

For	engasjementer	som	er	underlagt	behandlingen	i	del	1	nr.	4,	skal	EL	være	lik	0.

31.		EL-verdiene	 for	 spesialiserte	 utlånsengasjementer	 der	 kredittinstitusjoner	 benytter	metodene	 i	 nr.	 6	 for	 å	
bestemme	risikovekt,	skal	fastsettes	i	samsvar	med	tabell	2.

Tabell 2

Gjenværende	løpetid Kategori	1 Kategori	2 Kategori	3 Kategori	4 Kategori	5

Mindre	enn	2,5	år 0	% 0,4	% 2,8	% 8	% 50	%

Lik	eller	mer	enn	2,5	år 0,4	% 0,8	% 2,8	% 8	% 50	%

Dersom	 vedkommende	 myndigheter	 har	 tillatt	 at	 en	 kredittinstitusjon	 generelt	 anvender	 fordelaktige	
risikovekter	på	50	%	for	engasjementer	i	kategori	1,	og	70	%	for	engasjementer	i	kategori	2,	skal	EL-verdien	
for	engasjementer	i	kategori	1	være	lik	0	%,	og	for	engasjementer	i	kategori	2	0,4	%.

32.		Forventede	tapsbeløp	for	egenkapitalengasjementer	der	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	blir	beregnet	
i	samsvar	med	metodene	i	nr.	19-21,	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi

EL-verdiene	skal	være:	

Forventet	tap	(EL)	=	0,8	%	for	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer

Forventet	tap	(EL)	=	0,8	%	for	børsomsatte	egenkapitalengasjementer

Forventet	tap	(EL)	=	2,4	%	for	alle	andre	egenkapitalengasjementer

33.		Forventede	tapsbeløp	for	egenkapitalengasjementer	der	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	blir	beregnet	
i	samsvar	med	metodene	i	nr.	22-24,	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Forventet	tap	(EL)	=	PD	×	LGD	og	

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi

34.		Forventede	tapsbeløp	for	egenkapitalengasjementer	der	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	blir	beregnet	
i	samsvar	med	metodene	i	nr.	25-26,	skal	være	0	%.

35.		Forventede	tapsbeløp	for	utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:	

Forventet	tap	(EL)	=	PD	×	LGD	og	

Forventet	tapsbeløp	=	EL	×	engasjementsverdi

4.	 BEHANDLING	AV	FORVENTEDE	TAPSBELØP

36.		Forventede	tapsbeløp	beregnet	i	samsvar	med	nr.	30,	31	og	35	skal	trekkes	fra	summen	av	verdijusteringer	
og	 avsetninger	 knyttet	 til	 disse	 engasjementene.	 Underkurs	 i	 forbindelse	 med	 engasjementer	 i	 balansen	
som	er	ervervet	i	tilknytning	til	mislighold	i	samsvar	med	del	3	nr.	1,	skal	behandles	på	samme	måte	som	
verdijusteringer.	Forventede	tapsbeløp	for	verdipapiriserte	engasjementer	og	verdijusteringer	og	avsetninger	
i	tilknytning	til	disse	engasjementene	skal	ikke	inkluderes	i	denne	beregningen.
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DEL	2	

Sannsynlighet	for	mislighold,	tap	ved	mislighold	og	løpetid

1.	 Parametrene	 PD-verdi,	 LGD-verdi	 og	 M-verdi	 som	 anvendes	 ved	 beregning	 av	 risikovektede	
engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	som	angitt	i	del	1,	skal	baseres	på	kredittinstitusjonens	estimater	
i	samsvar	med	del	4,	forutsatt	at	følgende	bestemmelser	er	overholdt.

1.	 ENGASJEMENTER	 MED	 FORETAK,	 INSTITUSJONER,	 SENTRALMYNDIGHETER	 OG	
SENTRALBANKER

1.1.		 Sannsynlighet	for	mislighold	(PD-verdi)

2.	 PD-verdien	for	et	engasjement	med	et	foretak	eller	en	institusjon	skal	være	minst	0,03	%.

3.	 For	 kjøpte	 foretaksfordringer	 der	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 kan	 godtgjøre	 at	 dens	 estimater	 av	 PD-verdi	
oppfyller	 minstekravene	 i	 del	 4,	 skal	 PD-verdiene	 for	 disse	 engasjementene	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	
følgende	 metoder:	 For	 fordringer	 med	 best	 prioritet	 for	 kjøpte	 foretaksfordringer	 skal	 PD-verdien	 være	
kredittinstitusjonens	 estimat	 av	 forventet	 tap	 (EL)	 dividert	 med	 LGD-verdien	 for	 disse	 fordringene.	 For	
etterstilte	 fordringer	 på	 kjøpte	 foretaksfordringer	 skal	 PD-verdien	 være	 kredittinstitusjonens	 estimat	
av	 forventet	 tap.	Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 tillates	 å	 benytte	 egne	 estimater	 av	 tap	 ved	mislighold	 for	
foretaksengasjementer,	og	den	kan	bryte	ned	sine	estimater	av	EL-verdi	for	kjøpte	foretaksfordringer	i	PD-	og	
LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimatet	av	PD-verdi	benyttes.

4.	 PD-verdien	for	misligholdende	debitorer	skal	være	100	%.

5.	 Kredittinstitusjoner	 kan	 godkjenne	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 i	 PD-verdien	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	artikkel	90-93.	Når	det	gjelder	utvanningsrisiko,	kan	imidlertid	vedkommende	myndigheter	
anerkjenne	andre	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	enn	dem	som	er	nevnt	i	vedlegg	VIII	del	1.

6.	 Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 egne	 estimater	 av	 tap	 ved	 mislighold,	 kan	 med	 forbehold	 for	 nr.	 10	
godkjenne	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	ved	å	justere	PD-verdiene.

7.	 Når	det	gjelder	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaksfordringer,	skal	PD-verdien	være	fastsatt	til	EL-verdien	
for	estimatet	av	utvanningsrisikoen.	Dersom	en	kredittinstitusjon	tillates	å	benytte	egne	estimater	av	tap	ved	
mislighold	for	foretaksengasjementer,	og	den	kan	bryte	ned	sine	estimater	av	EL-verdi	for	utvanningsrisiko	
for	kjøpte	 foretaksfordringer	 i	PD-	og	LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimert	PD-verdi	benyttes.	
Kredittinstitusjoner	 kan	 godkjenne	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 i	 PD-verdien	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	artikkel	90-93.	Vedkommende	myndigheter	kan	anerkjenne	andre	ytere	av	ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse	enn	dem	som	er	nevnt	i	vedlegg	VIII	del	1.	Dersom	en	kredittinstitusjon	tillates	å	benytte	
egne	estimater	av	LGD-verdi	for	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaksfordringer,	kan	den	med	forbehold	for	
nr.	10	anvende	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	ved	å	justere	PD-verdiene.

1.2.		 Tap	ved	mislighold	(LGD-verdi)

8.	 Kredittinstitusjoner	skal	benytte	følgende	LGD-verdier:

a)	 Engasjementer	med	best	prioritet,	uten	godtakbar	sikkerhetstillelse:	45	%.	

b)	 Engasjementer	etterstilt	alminnelig	gjeld,	uten	godtakbar	sikkerhet:	75	%.	

c)	 Kredittinstitusjoner	 kan	 godkjenne	 finansiert	 og	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 ved	 beregning	 av	
LGD-verdien	i	samsvar	med	artikkel	90-93.

d)	 Obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	definert	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	68-70	kan	gis	en	LGD-verdi	på	12,5	%.	

e)	 For	 kjøpte	 foretaksfordringer	med	 best	 prioritet	 der	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 kan	 godtgjøre	 at	 dens	
estimater	av	PD-verdier	oppfyller	minstekravene	i	del	4:	45	%.	

f)	 For	kjøpte	etterstilte	foretaksfordringer	der	en	kredittinstitusjon	ikke	kan	godtgjøre	at	dens	estimater	av	
PD-verdier	oppfyller	minstekravene	i	del	4:	100	%.	

g)	 For	utvanningsrisiko	for	kjøpte	foretaksfordringer:	75%.	
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Fram	til	31.	desember	2010	kan	obligasjoner	med	fortrinnsrett	som	definert	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	68-70	gis	
en	LGD-verdi	på	11,25	%	dersom	

–	 eiendeler	i	henhold	til	vedlegg	VI	del	1	nr.	68	bokstav	a)-c)	som	stilles	som	sikkerhet	for	obligasjoner,	
alle	oppfyller	kravene	til	risikoklasse	1	i	henhold	til	nevnte	vedlegg,	

–	 i	 tilfeller	der	eiendeler	 i	henhold	til	vedlegg	VI	del	1	nr.	68	bokstav	d)	og	e)	benyttes	som	sikkerhet,	
er	de	respektive	øvre	grensene	fastsatt	i	hvert	enkelt	tilfelle	10	%	av	det	den	nominelle	verdien	av	det	
utestående	beløpet,	

–	 eiendeler	som	fastsatt	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	68	bokstav	f)	ikke	er	benyttet	som	sikkerhet,	eller	

–	 obligasjonene	 med	 fortrinnsrett	 er	 gjenstand	 for	 en	 kredittvurdering	 av	 en	 utpekt	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon,	 og	 kredittvurderingsinstitusjonen	 plasserer	 dem	 i	 den	 mest	 fordelaktige	
kategorien	av	kredittvurderinger	som	vedkommende	eksterne	kredittvurderingsinstitusjon	kan	benytte	
med	hensyn	til	obligasjoner	med	fortrinnsrett.

Innen	31.	desember	2010	skal	dette	unntaket	vurderes	på	nytt,	og	Kommisjonen	kan	deretter	legge	fram	
forslag	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	151	nr.	2.

9.	 Uten	hensyn	til	nr.	8	kan	en	kredittinstitusjon	med	hensyn	til	utvannings-	og	misligholdsrisiko,	dersom	den	
har	tillatelse	til	å	benytte	egne	estimater	av	LGD-verdi	for	foretaksengasjementer,	og	den	er	i	stand	til	å	bryte	
ned	 sine	 estimater	 av	EL-verdi	 for	 kjøpte	 foretaksfordringer	 i	 PD-	og	LGD-verdier	 på	 en	pålitelig	måte,	
benytte	estimatet	av	LGD-verdi	for	kjøpte	foretaksfordringer.

10.	 Uten	hensyn	til	nr.	8	kan	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	godkjennes	ved	å	justere	PD-	og/eller	LGD-verdier,	
forutsatt	at	minstekravene	i	del	4	er	oppfylt	og	det	er	oppnådd	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter,	
dersom	en	kredittinstitusjon	har	tillatelse	til	å	benytte	egne	estimater	av	LGD-verdi	for	engasjementer	med	
foretak,	 institusjoner,	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 ikke	 gi	 garanterte	
engasjementer	en	justert	PD-	eller	LGD-verdi	slik	at	den	justerte	risikovekten	blir	lavere	enn	den	som	gjelder	
for	et	sammenlignbart	direkte	engasjement	med	garantisten.

11.	 Uten	hensyn	 til	 nr.	 8	 og	 10	 skal,	med	hensyn	 til	 del	 1	 nr.	 4,	LGD-verdien	 av	 et	 sammenlignbart	 direkte	
engasjement	med	yteren	av	beskyttelse	fastsettes	enten	på	grunnlag	av	den	LGD-verdien	som	er	tilknyttet	
en	 ikke-sikret	 fasilitet	 for	 garantisten,	 eller	 debitors	 ikke-sikrede	 fasilitet,	 avhengig	 av	 om	 tilgjengelig	
dokumentasjon	 og	 garantiens	 struktur	 tyder	 på	 at	 det	 beløpet	 som	 kan	 gjenvinnes,	 vil	 avhenge	 av	 den	
finansielle	stillingen	til	henholdsvis	garantist	eller	debitor	dersom	både	garantist	og	debitor	misligholder.

1.3.		 Løpetid	(M)

12.		Med	forbehold	for	nr.	13	skal	kredittinstitusjoner	fastsette	en	løpetid	(M)	på	0,5	år	for	engasjementer	som	
følge	av	gjenkjøpsavtaler	eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	og	2,5	år	for	alle	andre	
engasjementer.	Vedkommende	myndigheter	kan	kreve	at	alle	kredittinstitusjoner	underlagt	deres	jurisdiksjon	
skal	benytte	den	M-verdien	som	er	fastsatt	i	nr.	13	for	alle	engasjementer.

13.		Kredittinstitusjoner	med	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 LGD-verdier	 og/eller	 egne	 konverteringsfaktorer	 for	
engasjementer	med	foretak,	institusjoner	eller	sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	skal	beregne	M-verdien	
for	hvert	av	disse	engasjementene	i	henhold	til	bokstav	a)-e)	og	med	forbehold	for	nr.	14-16.	I	alle	tilfeller	
skal	M	ikke	være	mer	enn	5	år:	

a)	 For	et	instrument	underlagt	en	kontantstrømplan	skal	M	beregnes	i	samsvar	med	formelen	

M	=	MAX{ 1;	MIN { Σt* CFt	/	ΣCFt	,	5 }}
t t

der	CFt	angir	kontantstrømmene	(hovedstol,	rentebetalinger	og	honorarer)	som	kontraktsmessig	skal	betales	
av	debitor	i	perioden	t.

b)	 For	 derivater	 underlagt	 en	 rammeavtale	 om	 motregning	 skal	 M	 være	 engasjementets	 vektede	
gjennomsnittlige	 gjenværende	 løpetid,	 der	 M	 skal	 være	 minst	 ett	 år.	 Det	 nominelle	 beløp	 for	 hver	
engasjement	skal	benyttes	for	vekting	av	løpetiden.
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c)	 For	engasjementer	som	følge	av	transaksjoner	i	fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	derivater	(oppført	i	vedlegg	
IV)	og	fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	utlånstransaksjoner	med	margin	som	er	underlagt	en	rammeavtale	
om	motregning,	skal	M	være	transaksjonenes	vektede	gjennomsnittlige	gjenværende	løpetid,	der	M	skal	
være	minst	ti	dager.	Det	nominelle	beløp	for	hver	transaksjon	skal	benyttes	for	vekting	av	løpetiden.

d)	 Dersom	en	kredittinstitusjon	tillates	å	benytte	egne	PD-estimater	for	kjøpte	foretaksfordringer,	skal	M	
for	trukne	beløp	være	lik	de	kjøpte	fordringenes	vektede	gjennomsnittlige	løpetid,	der	M	skal	være	minst	
90	dager.	Denne	samme	verdien	av	M	skal	også	benyttes	for	ikke-trukne	beløp	i	henhold	til	en	garantert	
kjøpsfasilitet,	forutsatt	at	fasiliteten	inneholder	effektive	vilkår,	ordninger	som	utløser	tidlig	amortisering	
eller	 andre	elementer	 som	beskytter	den	kjøpende	kredittinstitusjonen	mot	 en	betydelig	 svekkelse	 av	
kvaliteten	på	de	 framtidige	 fordringene	 institusjonen	må	kjøpe	 i	 fasilitetens	 løpetid.	 I	mangel	av	slik	
effektiv	beskyttelse	skal	M	for	ikke-trukne	beløp	beregnes	som	summen	av	den	lengste	løpetiden	for	en	
potensiell	fordring	i	henhold	til	kjøpsavtalen,	og	den	gjenværende	løpetiden	til	kjøpsfasiliteten,	der	M	
skal	være	minst	90	dager.

e)	 For	andre	instrumenter	enn	dem	som	er	nevnt	i	dette	nummer,	eller	når	en	kredittinstitusjon	ikke	er	i	en	
slik	stilling	at	den	kan	beregne	M	i	henhold	til	bokstav	a),	skal	M	være	den	lengste	gjenværende	tiden	(i	
år)	som	debitor	tillates	å	benytte	til	å	oppfylle	sine	kontraktsmessige	forpliktelser	fullt	ut,	der	M	skal	være	
minst	ett	år.

f)	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metoden	 med	 intern	 modell	 i	 vedlegg	 III	 del	 6	 til	 å	 beregne	
engasjementsverdiene,	skal	M	beregnes	for	engasjementer	som	de	anvender	denne	metoden	på,	og	der	
løpetiden	 til	den	 lengste	kontrakten	 i	motregningsgruppen	er	mer	enn	ett	år,	 i	 samsvar	med	 følgende	
formel:	

M	=	MIN ( tk	≤	1år -løpetid

;5 )Σ EffektivEEk
*	Δtk*	dfk	+	 Σ EEk*	Δtk*	dfk

k	=	1 tk	>	1	år

tk≤1år

Σ EffektivEEk*	Δtk*	dfk
k=1

der	

df	=	den	risikofrie	diskonteringsfaktoren	for	den	framtidige	tidsperioden	tk	og	de	andre	symbolene	er	
definert	i	vedlegg	III	del	6.

Uten	hensyn	til	nr.	13	bokstav	f)	første	ledd	kan	en	kredittinstitusjon	som	benytter	en	intern	modell	til	
å	 beregne	 en	 ensidig	 kredittverdijustering,	 etter	 godkjenning	 fra	 vedkommende	myndigheter	 benytte	
effektiv	kredittdurasjon	estimert	ved	hjelp	av	den	interne	modellen	som	verdien	M.

Med	forbehold	for	nr.	14	får	formelen	i	bokstav	a)	anvendelse	på	motregningsgrupper	der	alle	kontrakter	
har	en	opprinnelig	løpetid	på	mindre	enn	ett	år.	

g)	 Med	hensyn	til	del	1	nr.	4	skal	verdien	M	være	den	effektive	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen,	men	minst	
ett	år.

14.		Uten	hensyn	til	nr.	13	bokstav	a),	b),	d)	og	e)	skal	verdien	M	være	minst	én	dag	for	

–	 fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	derivater	oppført	i	vedlegg	IV,	

–	 fullt	eller	nesten	fullt	sikrede	utlånstransaksjoner	med	margin,	og	

–	 gjenkjøpsavtaler	samt	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	

forutsatt	 at	 dokumentasjonen	 krever	 daglige	 marginberegninger	 og	 daglig	 verdiregulering	 og	 omfatter	
bestemmelser	som	tillater	rask	avvikling	eller	motregning	av	sikkerhet	i	tilfelle	av	mislighold	eller	manglende	
marginberegning.

I	tillegg,	for	andre	kortsiktige	engasjementer	som	er	nærmere	angitt	av	vedkommende	myndigheter,	og	som	
ikke	er	del	av	kredittinstitusjonens	løpende	finansiering	av	debitor,	skal	verdien	M	være	minst	én	dag.	En	
grundig	gjennomgåelse	av	aktuelle	omstendigheter	skal	foretas	i	hvert	enkelt	tilfelle.
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15.		Vedkommende	 myndigheter	 kan	 for	 engasjementer	 med	 foretak	 i	 Fellesskapet	 som	 har	 en	 konsolidert	
omsetning	og	konsoliderte	eiendeler	for	mindre	enn	500	millioner	euro,	tillate	at	den	verdien	M	som	benyttes,	
er	den	som	er	fastsatt	i	nr.	12.	Vedkommende	myndigheter	kan	erstatte	samlede	eiendeler	til	en	verdi	av	500	
millioner	euro	med	samlede	eiendeler	for	1	000	millioner	euro	for	foretak	som	i	hovedsak	investerer	i	fast	
eiendom.

16.		Manglende	motsvarende	løpetid	skal	behandles	slik	det	er	angitt	i	artikkel	90-93.

2.	 DETALJKUNDEENGASJEMENTER

2.1.		 PD-verdi

17.		PD-verdien	for	et	engasjement	skal	være	minst	0,03	%.

18.		PD-verdien	for	misligholdende	debitorer	eller	for	misligholdte	engasjementer	skal	være	100	%.

19.		Når	det	gjelder	utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer,	skal	PD-verdien	være	fastsatt	lik	EL-estimatene	for	
utvanningsrisiko.	 Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 kan	 bryte	 ned	 sine	 EL-estimater	 for	 utvanningsrisiko	 for	
kjøpte	fordringer	i	PD-	og	LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimatet	av	PD-verdi	benyttes.

20.		Ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	kan	anerkjennes	som	godtakbar	ved	å	justere	PD-verdiene,	med	forbehold	for	
nr.	22.	Når	det	gjelder	utvanningsrisiko	der	kredittinstitusjoner	ikke	benytter	egne	estimater	av	LGD-verdier,	
skal	denne	være	i	samsvar	med	artikkel	90-93;	for	dette	formål	kan	vedkommende	myndigheter	anerkjenne	
andre	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	enn	dem	som	er	nevnt	i	vedlegg	VIII	del	1.

2.2.		 LGD-verdi

21.		Kredittinstitusjoner	skal	anvende	egne	estimater	av	LGD-verdier	i	henhold	til	minstekravene	i	del	4,	og	etter	
vedkommende	myndigheters	godkjenning.	For	utvanningsrisiko	for	kjøpte	 fordringer	skal	det	benyttes	en	
LGD-verdi	på	75	%.	Dersom	en	kredittinstitusjon	kan	bryte	ned	sine	EL-estimater	for	utvanningsrisiko	for	
kjøpte	fordringer	i	PD-	og	LGD-verdier	på	en	pålitelig	måte,	kan	estimatet	av	LGD-verdi	benyttes.

22.		Ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 kan	 anerkjennes	 som	 godtakbar	 ved	 å	 justere	 PD-	 eller	 LGD-estimater	
i	 henhold	 til	minstekravene	 i	 del	 4	 nr.	 99-104,	 og	 etter	 vedkommende	myndigheters	 godkjenning,	 enten	
for	 et	 enkelt	 engasjement	 eller	 en	 gruppe	 av	 engasjementer.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 ikke	 gi	 garanterte	
engasjementer	en	justert	PD-	eller	LGD-verdi	slik	at	den	justerte	risikovekten	blir	lavere	enn	den	som	gjelder	
for	et	sammenlignbart	direkte	engasjement	med	garantisten.

23.		Uten	 hensyn	 til	 nr.	 22,	 og	med	 hensyn	 til	 del	 1	 nr.	 11,	 skal	 LGD-verdien	 av	 et	 sammenlignbart	 direkte	
engasjement	med	yteren	av	beskyttelse	fastsettes	enten	på	grunnlag	av	den	LGD-verdien	som	er	tilknyttet	
en	 ikke-sikret	 fasilitet	 for	 garantisten,	 eller	 debitors	 ikke-sikrede	 fasilitet,	 avhengig	 av	 om	 tilgjengelig	
dokumentasjon	 og	 garantiens	 struktur	 tyder	 på	 at	 det	 beløpet	 som	 kan	 gjenvinnes,	 vil	 avhenge	 av	 den	
finansielle	stillingen	til	henholdsvis	garantist	eller	debitor	dersom	både	garantist	og	debitor	misligholder.

3.	 EGENKAPITALENGASJEMENTER	I	HENHOLD	TIL	PD-/LGD-METODEN

3.1.		 PD-verdi

24.		PD-verdier	skal	fastsettes	i	samsvar	med	metodene	for	foretaksengasjementer.

Følgende	minsteverdier	for	PD	skal	anvendes:

a)	 0,09	 %	 for	 børsomsatte	 egenkapitalengasjementer	 der	 investeringen	 er	 en	 del	 av	 et	 langsiktig	
kundeforhold,	

b)	 0,09	%	for	ikke-børsomsatte	egenkapitalengasjementer	der	avkastningen	av	investeringen	er	basert	på	
regelmessige	og	periodiske	kontantstrømmer	som	ikke	er	resultatet	av	kapitalgevinster,	
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c)	 0,40	%	for	børsomsatte	egenkapitalengasjementer,	herunder	andre	korte	posisjoner	i	henhold	til	del	1	
nr.	20,	og	

d)	 1,25	%	for	alle	andre	egenkapitalengasjementer,	herunder	andre	korte	posisjoner	i	henhold	til	del	1	nr.	20.

3.2.		 LGD-verdi

25.		Private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer	kan	gis	en	LGD-verdi	på	65	%.

26.		Alle	andre	engasjementer	skal	gis	en	LGD-verdi	på	90	%.

3.3.		 Løpetid

27.		Alle	engasjementer	skal	gis	en	løpetid	på	5	år.

DEL	3	

Engasjementsverdi

1.	 ENGASJEMENTER	 MED	 FORETAK,	 INSTITUSJONER,	 SENTRALMYNDIGHETER	 OG	
SENTRALBANKER	SAMT	DETALJKUNDEENGASJEMENTER

1.	 Med	mindre	 annet	 er	 angitt	 skal	 engasjementsverdien	 av	 engasjementer	 i	 balansen	måles	 før	 fradrag	 for	
verdijusteringer.	Denne	regelen	gjelder	også	for	eiendeler	som	er	kjøpt	 til	en	annen	pris	enn	det	skyldige	
beløpet.	For	eiendeler	som	er	kjøpt,	behandles	differansen	mellom	det	skyldige	beløpet	og	nettoverdien	som	
er	registret	i	balansen	hos	kredittinstitusjonen,	som	en	underkurs	dersom	det	skyldige	beløpet	er	større,	og	
som	en	overkurs	dersom	det	er	mindre.

2.	 Når	 kredittinstitusjoner	 benytter	 rammeavtaler	 om	 motregning	 i	 tilknytning	 til	 gjenkjøpsavtaler	 eller	
lånetransaksjoner	 når	 det	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 skal	 engasjementsverdien	 beregnes	 i	 samsvar	
med	artikkel	90-93.

3.	 For	motregning	av	lån	og	innskudd	i	balansen	skal	kredittinstitusjoner	anvende	metodene	i	artikkel	90-93	for	
beregning	av	engasjementsverdi.

4.	 Engasjementsverdien	for	leieavtaler	skal	være	de	diskonterte	minsteleiebetalingene.

«Minsteleiebetalinger»	 er	 de	 betalingene	 som	 leietaker	 er	 eller	 kan	 bli	 pliktig	 til	 å	 betale	 i	 løpet	 av	
leieperioden,	samt	enhver	fordelaktig	opsjon	(dvs.	en	opsjon	som	det	er	rimelig	sikkert	at	vil	bli	benyttet).	
Alle	garanterte	restverdier	som	oppfyller	vilkårene	i	vedlegg	VIII	del	1	nr.	26-28	med	hensyn	til	godkjenning	
av	ytere	av	beskyttelse,	samt	minstekravene	for	å	godkjenne	andre	typer	garantier	i	henhold	til	vedlegg	VIII	
del	2	nr.	14-19,	bør	også	omfattes	av	minsteleiebetalingene.

5.	 For	poster	oppført	i	vedlegg	IV	skal	engasjementsverdien	fastsettes	ved	hjelp	av	metodene	i	vedlegg	III.

6.	 Engasjementsverdien	for	en	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	kjøpte	fordringer	skal	være	
det	utestående	beløpet	minus	kapitalkravet	for	utvanningsrisiko	før	kredittrisikoreduksjon.

7.	 Dersom	et	engasjement	har	form	av	verdipapirer	eller	råvarer	som	selges,	stilles	som	sikkerhet	eller	lånes	ut	
i	forbindelse	med	gjenkjøpsavtaler	eller	i	forbindelse	med	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	
råvarer,	 transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	og	utlånstransaksjoner	med	margin,	skal	engasjementsverdien	
være	 verdien	 av	 verdipapirene	 eller	 råvarene	 fastsatt	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 74.	 Dersom	 den	 avanserte	
metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	vedlegg	VIII	del	3	blir	benyttet,	skal	engasjementsverdien	
økes	med	den	volatilitetsjusteringen	som	er	hensiktsmessig	 for	slike	verdipapirer	eller	 råvarer,	 slik	det	er	
fastsatt	 der.	 Engasjementsverdien	 for	 gjenkjøpsavtaler,	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	
råvarer,	transaksjoner	med	lang	oppgjørstid	og	utlåntransaksjoner	med	margin	kan	fastsettes	enten	i	samsvar	
med	vedlegg	III	eller	vedlegg	VIII	del	3	nr.	12-21.
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8.	 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 7	 skal	 engasjementsverdien	 av	 kredittrisikoen	 ved	 utestående	 engasjementer	med	 en	
sentral	motpart,	som	fastsatt	av	vedkommende	myndigheter,	fastsettes	i	samsvar	med	vedlegg	III	del	2	nr.	6,	
forutsatt	at	den	sentrale	motpartens	motpartskredittrisikoengasjementer	med	alle	deltakere	i	dens	ordninger	
daglig	er	sikret	fullt	ut.

9.	 Engasjementsverdien	 for	 følgende	 poster	 skal	 beregnes	 som	 det	 forpliktede,	men	 ikke-utnyttede	 beløpet,	
multiplisert	med	en	konverteringsfaktor.

Kredittinstitusjoner	skal	benytte	følgende	konverteringsfaktorer:	

a)	 For	kreditt	 som	 ikke	er	 forpliktet,	 som	kan	sies	opp	når	 som	helst	uten	vilkår	av	kredittinstitusjonen	
uten	 forhåndsvarsel,	 eller	 som	 på	 en	 effektiv	 måte	 gir	 adgang	 til	 automatisk	 heving	 på	 grunn	 av	
svekkelse	av	en	låntakers	kredittverdighet,	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	0	%.	For	å	kunne	
anvende	 en	 konverteringsfaktor	 på	 0	 %	 skal	 kredittinstitusjoner	 aktivt	 overvåke	 debitors	 finansielle	
stilling,	og	deres	internkontrollsystemer	skal	gjøre	dem	i	stand	til	umiddelbart	å	oppdage	en	svekkelse	
i	 debitors	 kredittkvalitet.	 Ikke-trukket	 detaljkundekreditt	 kan	 anses	 for	 å	 kunne	 sies	 opp	 uten	 vilkår	
dersom	vilkårene	tillater	at	kredittinstitusjonen	sier	dem	opp	i	det	omfang	dette	er	 tillatt	 i	henhold	til	
forbrukervernlovgivning	og	annen	tilknyttet	lovgivning.	

b)	 For	kortsiktige	kredittrammer	som	gjelder	varebevegelser,	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	
20	%	for	både	utstedende	og	bekreftende	institusjoner.	

c)	 For	ikke-trukne	kjøpsforpliktelser	for	løpende	kjøpte	fordringer	som	kan	sies	opp	når	som	helst	uten	vilkår,	
eller	som	når	som	helst	og	på	en	effektiv	måte	gir	kredittinstitusjonen	adgang	til	automatisk	heving	uten	
varsel,	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	0	%.	For	å	kunne	anvende	en	konverteringsfaktor	på	
0	%	skal	kredittinstitusjoner	aktivt	overvåke	debitors	finansielle	stilling,	og	deres	internkontrollsystemer	
skal	gjøre	dem	i	stand	til	umiddelbart	å	oppdage	en	svekkelse	i	debitors	kredittkvalitet.	

d)	 For	 annen	 kreditt,	 sertifikatprogrammer	 og	 programmer	 for	 løpende	 kreditt	 skal	 det	 anvendes	 en	
konverteringsfaktor	på	75	%.	

e)	 Kredittinstitusjoner	 som	oppfyller	minstekravene	 til	 bruk	 av	 egne	 estimater	 av	 konverteringsfaktorer	
som	angitt	i	del	4,	kan	benytte	egne	estimater	av	konverteringsfaktorer	på	tvers	av	ulike	produkttyper	
som	nevnt	i	bokstav	a)-d),	med	forbehold	for	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.

10.	 Dersom	 en	 forpliktelse	 er	 knyttet	 til	 utvidelse	 av	 en	 annen	 forpliktelse,	 skal	 den	 laveste	 av	 de	 to	
konverteringsfaktorene	som	gjelder	for	den	enkelte	forpliktelsen,	benyttes.

11.		For	alle	andre	poster	utenfor	balansen	enn	dem	som	er	nevnt	i	nr.	1-9,	skal	engasjementsverdien	være	følgende	
prosentdel	av	verdien:	

–	 100	%	dersom	den	er	en	fullrisikopost,	

–	 50	%	dersom	den	er	en	mellomrisikopost,	

–	 20	%	dersom	den	er	en	mellom-/lavrisikopost,	og	

–	 0	%	dersom	den	er	en	lavrisikopost.	

Med	hensyn	til	dette	nummer	skal	poster	utenfor	balansen	plasseres	i	risikokategorier	i	henhold	til	vedlegg	II.

2.	 EGENKAPITALENGASJEMENTER

12.		Engasjementsverdien	 skal	 være	 den	 verdien	 som	 presenteres	 i	 finansregnskapet.	 Følgende	 mål	 for	
egenkapitalengasjement	kan	tillates:

a)	 For	investeringer	som	innehas	til	virkelig	verdi,	og	der	verdiendringene	går	via	resultatet	og	påvirker	
ansvarlig	kapital,	er	engasjementsverdien	den	virkelige	verdien	som	er	presentert	i	balansen.	
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b)	 For	 investeringer	 som	 innehas	 til	 virkelig	 verdi,	 og	 der	 verdiendringene	 ikke	 går	 via	 resultatet,	men	
påvirker	en	skattejustert	separat	del	av	egenkapitalen,	er	engasjementsverdien	den	virkelige	verdien	som	
er	presentert	i	balansen.	

c)	 For	 investeringer	 som	 innehas	 til	kostpris	eller	 til	den	 laveste	verdien	av	kostpris	og	markedspris,	er	
engasjementsverdien	lik	kostpris	eller	markedspris	slik	den	er	presentert	i	balansen.

3.	 ANDRE	EIENDELER	SOM	IKKE	ER	KREDITTFORPLIKTELSER

13.		Engasjementsverdien	 for	 andre	 eiendeler	 som	 ikke	 er	 kredittforpliktelser,	 skal	 være	 den	 verdien	 som	
presenteres	i	finansregnskapet.

DEL	4	

Minstekrav	for	IRB-metoden

1.	 KREDITTVURDERINGSSYSTEMER

1.	 Et	 «kredittvurderingssystem»	 skal	 omfatte	 alle	 de	metoder,	 prosesser	 og	 kontroller	 samt	 de	 systemer	 for	
datainnsamling	og	IT	som	ligger	til	grunn	for	vurderingen	av	kredittrisiko,	inndelingen	av	engasjementer	i	
klasser	eller	grupper	(kredittvurdering)	samt	kvantifisering	av	estimater	av	mislighold	og	tap	for	en	bestemt	
type	engasjement.

2.	 Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	flere	kredittvurderingssystemer,	skal	grunnene	for	valget	av	et	system	
for	en	viss	debitor	eller	en	viss	transaksjon	dokumenteres	og	anvendes	slik	at	det	på	en	hensiktsmessig	måte	
gjenspeiler	risikonivået.

3.	 Kriterier	og	prosesser	for	slik	kredittvurdering	skal	gjennomgås	med	jevne	mellomrom	for	å	slå	fast	om	de	
fortsatt	er	hensiktsmessige	for	gjeldende	portefølje	og	eksterne	vilkår.

1.1.		 Kredittvurderingssystemenes	struktur

4.	 Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	direkte	estimater	av	risikoparametrer,	kan	disse	ses	på	som	verdier	på	
en	kontinuerlig	kredittvurderingsskala.

1.1.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

5.	 Et	kredittvurderingssystem	skal	ta	hensyn	til	debitorers	og	transaksjoners	risikoegenskaper.

6.	 Et	 kredittvurderingssystem	 skal	 ha	 en	 kredittvurderingsskala	 for	 debitorer	 som	 utelukkende	 viser	
kvantifisering	 av	 risikoen	 for	 debitors	mislighold.	Kredittvurderingsskalaen	 for	 debitor	 skal	minst	 ha	 sju	
klasser	for	ikke-misligholdende	debitorer	og	én	for	misligholdende	debitorer.

7.	 Med	 «debitorklasse»	 menes	 en	 risikokategori	 på	 et	 kredittvurderingssystems	 kredittvurderingsskala	 for	
debitorer,	 der	 debitorer	 blir	 fordelt	 på	 grupper	 på	 grunnlag	 av	 nærmere	 angitte	 kredittvurderingskriterier,	
som	 estimater	 av	 PD-verdi	 blir	 utledet	 fra.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 dokumentere	 forholdet	 mellom	
debitorklassene	ved	å	angi	nivået	av	den	misligholdsrisiko	som	hver	klasse	innebærer,	og	de	kriteriene	som	
er	benyttet	til	å	skille	ut	dette	nivået.

8.	 Kredittinstitusjoner	 med	 porteføljer	 som	 er	 konsentrert	 i	 et	 bestemt	 markedssegment	 og	 område	 for	
misligholdsrisiko,	 skal	ha	et	 tilstrekkelig	antall	debitorklasser	 innenfor	dette	området	 til	 å	unngå	unødige	
konsentrasjoner	av	debitorer	i	en	bestemt	klasse.	Dersom	det	foreligger	betydelige	konsentrasjoner	innenfor	
en	enkelt	gruppe,	skal	det	framlegges	overbevisende	empirisk	dokumentasjon	for	at	debitorklassen	dekker	et	
rimelig	kort	PD-intervall,	og	at	risikoen	for	mislighold	forbundet	med	alle	debitorer	innenfor	denne	klassen,	
faller	innenfor	dette	intervallet.

9.	 For	 å	 kvalifisere	 for	 tillatelse	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 til	 å	 bruke	 egne	 LGD-estimater	 i	
kapitalkravsberegningen,	skal	kredittvurderingssystemet	omfatte	en	egen	skala	som	utelukkende	gjenspeiler	
LGD-tilknyttede	transaksjonskjennetegn.
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10.	 Med	 «fasilitetsklasse»	 menes	 en	 risikokategori	 innenfor	 et	 kredittvurderingssystems	 fasilitetsskala	 som	
engasjementer	 tildeles	 på	 grunnlag	 av	 et	 spesifisert	 og	 avgrenset	 sett	 av	 kredittvurderingskriterier,	 som	
egne	estimater	av	LGD-verdi	blir	utledet	fra.	Definisjonen	av	hver	klasse	skal	omfatte	både	en	beskrivelse	
av	hvordan	engasjementer	blir	knyttet	 til	 en	klasse,	og	av	de	kriteriene	 som	benyttes	 til	 å	 skille	de	ulike	
risikonivåene	på	tvers	av	klasser.

11.		Dersom	 det	 foreligger	 betydelige	 konsentrasjoner	 innenfor	 en	 enkelt	 fasilitetsklasse,	 skal	 det	 framlegges	
overbevisende	empirisk	dokumentasjon	for	at	fasilitetsklassen	omfatter	et	rimelig	kort	LGD-intervall,	og	at	
risikoen	forbundet	med	alle	engasjementene	innenfor	denne	klassen	faller	innenfor	dette	intervallet.

12.		Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metodene	 i	 del	 1	 nr.	 6	 for	 å	 tildele	 risikovekter	 til	 spesialiserte	
utlånsengasjementer,	er	unntatt	fra	kravet	om	å	ha	en	kredittvurderingsskala	for	debitorer	som	utelukkende	
gjenspeiler	kvantifiseringen	av	risikoen	for	at	debitorene	misligholder	sine	forpliktelser	 i	 forbindelse	med	
disse	engasjementene.	Uten	hensyn	til	nr.	6	skal	disse	institusjonene	for	slike	engasjementer	ha	minst	fire	
klasser	for	ikke-misligholdende	debitorer	og	minst	én	for	misligholdende	debitorer.

1.1.2.	Detaljkundeengasjementer

13.		Kredittvurderingssystemer	 skal	 gjenspeile	 både	 debitor-	 og	 transaksjonsrisiko,	 og	 skal	 fange	 opp	 alle	
relevante	kjennetegn	ved	vedkommende	debitor	og	transaksjon.

14.		Nivået	for	risikodifferensiering	skal	sikre	at	antallet	engasjementer	i	en	gitt	klasse	eller	gruppe	er	tilstrekkelig	
til	å	gi	en	meningsfull	kvantifisering	og	validering	av	kjennetegnene	for	tap	for	vedkommende	klasse	eller	
gruppe.	Fordelingen	av	engasjementer	og	debitorer	på	klasser	eller	grupper	skal	være	slik	at	det	unngås	for	
store	konsentrasjoner.

15.		Kredittinstitusjoner	skal	vise	at	metoden	for	å	inndele	engasjementer	i	klasser	eller	grupper	gir	en	meningsfylt	
differensiering	 av	 risiko,	 grupperer	 tilstrekkelig	 homogene	 engasjementer	 og	 muliggjør	 en	 nøyaktig	 og	
konsekvent	 estimering	 av	 kjennetegnene	 for	 tap	 for	 hver	 klasse	 eller	 gruppe.	 For	 kjøpte	 fordringer	 skal	
grupperingen	gjenspeile	selgerens	praksis	med	hensyn	til	kredittrisiko	og	kundegruppens	uensartethet.

16.		Kredittinstitusjoner	skal	vurdere	følgende	risikofaktorer	når	de	inndeler	engasjementer	i	klasser	eller	grupper:	

a)	 debitors	risikokjennetegn,	

b)	 transaksjonenes	 risikokjennetegn,	 herunder	 produkt-	 eller	 sikkerhetstyper,	 eller	 begge	 deler.	
Kredittinstitusjoner	skal	særlig	vurdere	tilfeller	der	flere	engasjementer	har	samme	sikkerhet,	og	

c)	 manglende	 betaling,	 med	 mindre	 kredittinstitusjonen	 overfor	 vedkommende	 myndighet	 godtgjør	 at	
manglende	betaling	ikke	er	noen	vesentlig	risikofaktor	for	engasjementet.

1.2.		 Inndeling	i	klasser	eller	grupper

17.	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	særlige	definisjoner,	framgangsmåter	og	kriterier	for	å	inndele	engasjementer	i	
klasser	eller	grupper	i	et	kredittvurderingssystem.

a)	 Definisjonene	og	kriteriene	for	klasser	eller	grupper	skal	være	tilstrekkelig	detaljerte	til	at	de	som	har	
ansvar	for	kredittvurderingen,	på	en	konsekvent	måte	kan	knytte	debitorer	eller	fasiliteter	med	tilsvarende	
risiko	 til	 samme	 klasse	 eller	 gruppe.	 Slik	 konsekvens	 skal	 sikres	 på	 tvers	 av	 forretningsområder,	
avdelinger	og	geografiske	områder.

b)	 Dokumentasjonen	av	kredittvurderingsprosessen	skal	gjøre	det	mulig	for	tredjemann	å	forstå	hvordan	
engasjementer	 inndeles	 i	klasser	eller	grupper,	å	 reprodusere	 inndelingen	og	å	vurdere	egnetheten	av	
inndelingen	i	klasse	eller	gruppe.

c)	 Kriteriene	 skal	 også	 være	 i	 samsvar	 med	 kredittinstitusjonens	 interne	 utlånsstandarder	 og	 dens	
retningslinjer	for	håndtering	av	problemkunder	og	-engasjementer.



24.10.2013 Nr.	59/173EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

18.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ta	 hensyn	 til	 all	 relevant	 informasjon	 ved	 fordeling	 av	 debitorer	 og	 fasiliteter	
på	 klasser	 eller	 grupper.	 Slik	 informasjon	 skal	 være	 à	 jour	 og	 gjøre	 det	mulig	 for	 kredittinstitusjonen	 å	
forutsi	hvordan	engasjementet	vil	utvikle	seg	i	framtiden.	Jo	mindre	informasjon	en	kredittinstitusjon	har,	
desto	mer	 forsiktig	 skal	 den	være	når	 den	 inndeler	 engasjementer	 i	 klasser	 eller	 grupper	 av	debitorer	 og	
fasiliteter.	Dersom	en	kredittinstitusjon	primært	benytter	en	ekstern	kredittvurdering	for	å	fastsette	en	intern	
kredittvurderingsplassering,	skal	kredittinstitusjonen	sikre	at	den	tar	hensyn	til	annen	relevant	informasjon.

1.3.		 Inndeling	av	engasjementer

1.3.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

19.		Hver	debitor	skal	knyttes	til	en	debitorklasse	som	del	av	kredittgodkjenningsprosessen.

20.		For	 de	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier	 og/eller	
konverteringsfaktorer,	 skal	 hvert	 engasjement	 også	 knyttes	 til	 en	 fasilitetsklasse	 som	 en	 del	 av	
kredittgodkjenningsprosessen.

21.		Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metodene	 i	 del	 1	 nr.	 6	 for	 å	 fastsette	 risikovekter	 for	 spesialiserte	
utlånsengasjementer,	skal	knytte	hvert	av	disse	engasjementene	til	en	risikoklasse	i	samsvar	med	nr.	12.

22.		Hvert	 enkelt	 rettssubjekt	 som	 kredittinstitusjonen	 er	 eksponert	 overfor,	 skal	 kredittvurderes	 separat.	 En	
kredittinstitusjon	skal	overfor	vedkommende	myndighet	kunne	vise	at	den	har	akseptable	retningslinjer	for	
behandling	av	individuelle	debitorkunder	og	grupper	av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser.

23.		Ulike	 engasjementer	 med	 samme	 debitor	 skal	 knyttestil	 samme	 debitorklasse,	 uansett	 forskjeller	 i	 hvert	
enkelt	engasjements	art.	 I	følgende	unntakstilfeller	kan	forekomsten	av	særskilte	engasjementer	føre	til	at	
samme	debitor	knyttes	til	flere	klasser:	

a)	 overføringsrisiko,	der	dette	avhenger	av	om	engasjementene	er	angitt	i	nasjonal	eller	utenlandsk	valuta,	

b)	 tilfeller	der	garantier	som	er	stilt	for	et	engasjement,	kan	tas	hensyn	til	ved	at	engasjementet	knyttes	til	en	
annen	debitorklasse,	og	

c)	 tilfeller	 der	 forbrukervern,	 bankers	 taushetsplikt	 eller	 annen	 lovgivning	 forbyr	 utveksling	 av	
kundeopplysninger.

1.3.2.	Detaljkundeengasjementer

24.		Hvert	engasjement	skal	knyttes	til	en	klasse	eller	en	gruppe	som	en	del	av	kredittgodkjenningsprosessen.

1.3.3.	Overstyring

25.		Kredittinstitusjoner	skal	i	forbindelse	med	fordelingen	på	klasser	og	grupper	dokumentere	de	situasjoner	der	
medarbeideres	skjønn	kan	overstyre	inn-	og	utdata	i	klassifiseringsprosessen,	samt	hvilke	medarbeidere	som	
har	ansvar	for	godkjenning	av	slike	unntak.	Kredittinstitusjoner	skal	dokumentere	disse	unntakene	og	hvem	
som	har	ansvar	for	dem.	Kredittinstitusjoner	skal	analysere	utviklingen	av	de	engasjementene	som	er	blitt	
knyttet	til	en	annen	klasse	som	følge	av	slike	avvik.	Denne	analysen	skal	omfatte	vurdering	av	utviklingen	
av	engasjementer	hvis	kredittvurderinger	er	blitt	tilsidesatt	av	en	bestemt	person,	som	har	ansvar	for	dette	på	
vegne	av	alt	ansvarlig	personale.

1.4.		 Integritet	i	klassifiseringsprosessen

1.4.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

26.		Tilknytning	til	risikoklasser	og	regelmessige	revisjoner	av	tilknytninger	skal	fullføres	eller	godkjennes	av	en	
uavhengig	part	som	ikke	direkte	nyter	godt	av	avgjørelser	om	å	yte	kreditt.
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27.		Kredittinstitusjoner	skal	ajourføre	inndelingene	i	risikoklasser	minst	en	gang	per	år.	Debitorer	med	høy	risiko	
og	 problemengasjementer	 skal	 være	 underlagt	 hyppigere	 revisjon.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 foreta	 en	 ny	
inndeling	dersom	vesentlige	opplysninger	om	debitoren	eller	engasjementet	blir	tilgjengelig.

28.		En	kredittinstitusjon	skal	ha	en	effektiv	framgangsmåte	for	å	framskaffe	og	ajourføre	relevante	opplysninger	
om	kjennetegn	ved	debitorer	som	påvirker	PD-verdiene,	og	om	kjennetegn	ved	transaksjoner	som	påvirker	
LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer.

1.4.2.	Detaljkundeengasjementer

29.		En	kredittinstitusjon	skal	minst	én	gang	per	år	ajourføre	inndelingene	for	debitorer	og	fasiliteter	eller	eventuelt	
gjennomgå	status	for	tap	og	manglende	betaling	for	hver	identifisert	risikogruppe.	En	kredittinstitusjon	skal	
også	minst	én	gang	per	år	gjennomgå	status	for	et	representativt	utvalg	av	engasjementer	i	hver	gruppe	for	å	
sikre	at	de	fortsatt	befinner	seg	i	korrekt	gruppe.

1.5.		 Bruk	av	modeller

30.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 statistiske	 modeller	 og	 andre	 mekaniske	 metoder	 for	 å	 knytte	
engasjementer	til	klasser	eller	grupper	av	debitorer	eller	fasiliteter,	

a)	 skal	kredittinstitusjonen	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndighet	at	modellen	gir	gode	prognoser,	og	
at	kapitalkravene	ikke	blir	misvisende	som	et	resultat	av	modellen.	Variablene	som	legges	inn	i	modellen,	
skal	utgjøre	et	rimelig	og	effektivt	grunnlag	for	prognosene.	Modellen	skal	ikke	ha	vesentlige	feil,	

b)	 skal	kredittinstitusjonen	ha	innført	en	framgangsmåte	for	å	kontrollere	de	opplysningene	som	legges	inn	i	
modellen,	som	omfatter	en	vurdering	av	om	opplysningene	er	nøyaktige,	fullstendige	og	hensiktsmessige,	

c)	 skal	kredittinstitusjonen	vise	at	de	opplysningene	som	benyttes	til	å	utvikle	modellen,	er	representative	
for	kredittinstitusjonens	faktiske	debitorer	eller	engasjementer,	

d)	 skal	 kredittinstitusjonen	 ha	 en	 regelmessig	 syklus	 for	 modellvalidering	 som	 omfatter	 kontroll	 av	
modellens	 funksjon	 og	 stabilitet,	 gjennomgåelse	 av	 modellens	 spesifikasjoner	 samt	 prøving	 av	 om	
modellens	resultater	er	i	samsvar	med	de	faktiske	forhold,	og	

e)	 kredittinstitusjonen	skal	 i	 tillegg	til	den	statistiske	modellen	benytte	menneskelig	skjønn	og	tilsyn	for	
å	gjennomgå	modellbaserte	 tilknytninger	og	 for	å	 sikre	at	modellene	blir	brukt	på	en	hensiktsmessig	
måte.	Framgangsmåtene	for	revisjon	skal	ha	som	mål	å	finne	og	begrense	feil	som	følge	av	svakheter	
i	modellen.	Menneskelig	 skjønn	 skal	 ta	 i	betraktning	all	 relevant	 informasjon	 som	modellen	 ikke	 tar	
hensyn	til.	Kredittinstitusjonen	skal	dokumentere	hvordan	menneskelig	skjønn	og	modellens	resultater	
skal	kombineres.

1.6.		 Dokumentasjon	av	kredittvurderingssystemer

31.		Kredittinstitusjonene	 skal	 dokumentere	 sine	 kredittvurderingssystemers	 utforming	 og	 hvordan	 de	
fungerer	 i	 praksis.	 Dokumentasjonen	 skal	 vise	 samsvar	 med	 minstekravene	 i	 denne	 del,	 og	 omfatte	
emner	 som	 porteføljedifferensiering,	 kredittvurderingskriterier,	 ansvar	 hos	 de	 parter	 som	 kredittvurderer	
debitorer	 og	 engasjementer,	 hyppighet	 av	 gjennomgåelse	 av	 tilknytninger	 og	 ledelsens	 kontroll	 med	
kredittvurderingsprosessen.

32.		Kredittinstitusjonene	 skal	 dokumentere	 grunnlaget	 for	 og	 analysen	 som	 støtter	 dens	 valg	
av	 kredittvurderingskriterier.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 dokumentere	 alle	 større	 endringer	 i	
risikovurderingsprosessen,	 og	 dokumentasjonen	 skal	 muliggjøre	 identifisering	 av	 de	 endringene	 som	
er	 foretatt	 i	 risikovurderingsprosessen	 etter	 vedkommende	 myndigheters	 seneste	 gjennomgåelse.	
Organiseringen	av	kredittvurderingsplassering,	herunder	framgangsmåten	for	kredittvurderingsplassering	og	
internkontrollstrukturen	skal	også	dokumenteres.

33.		Kredittinstitusjonene	skal	dokumentere	de	særlige	definisjonene	av	mislighold	og	tap	som	benyttes	internt,	
samt	kunne	vise	at	disse	er	i	samsvar	med	definisjonene	i	dette	direktiv.
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34.		Dersom	 kredittinstitusjonen	 anvender	 statistiske	 modeller	 i	 kredittvurderingsprosessen,	 skal	
kredittinstitusjonen	dokumentere	sine	metoder.	Dette	materialet	skal	

a)	 gi	en	detaljert	beskrivelse	av	teorien	bak,	forutsetninger	for	og/eller	matematisk	og	empirisk	grunnlag	
for	tilknytningen	av	estimater	til	risikoklasser,	individuelle	debitorer,	engasjementer	eller	grupper,	samt	
hvilke(n)	datakilde(r)	som	er	benyttet	til	å	estimere	modellen,	

b)	 innføre	en	streng	statistisk	prosess	(herunder	prøving	av	typen	«out-of-time»	og	«out-of-sample»)	for	
validering	av	modellen,	og	

c)	 angi	under	hvilke	omstendigheter	modellen	ikke	virker	effektivt.

35.		Dersom	det	benyttes	en	modell	som	er	kjøpt	av	en	tredjemann	som	hevder	å	ha	enerett	til	teknologien,	er	dette	
ingen	grunn	til	unntak	fra	dokumentasjonskravet	eller	de	andre	kravene	som	stilles	til	kredittvurderingssystemer.	
Det	er	opp	til	kredittinstitusjonen	å	godtgjøre	dette	overfor	vedkommende	myndigheter.

1.7.		 Oppbevaring	av	opplysninger

36.	 Kredittinstitusjoner	skal	samle	inn	og	lagre	opplysninger	om	sine	interne	kredittvurderinger,	slik	det	kreves	i	
henhold	til	artikkel	145-149.

1.7.1.	Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

37.		Kredittinstitusjoner	skal	samle	inn	og	lagre	

a)	 fullstendige	historiske	opplysninger	om	kredittvurderinger	av	debitorer	og	godtatte	garantister,	

b)	 tidspunktene	for	når	risikoklassifiseringen	ble	foretatt,	

c)	 viktige	opplysninger	og	metoder	som	har	dannet	grunnlag	for	kredittvurderingen,	

d)	 personen	med	ansvar	for	kredittvurderingsplasseringen,	

e)	 identiteten	til	misligholdende	debitorer	og	misligholdte	engasjementer,	

f)	 tidspunkt	og	omstendigheter	for	slikt	mislighold,	og	

g)	 opplysninger	 om	 PD-verdiene	 og	 faktisk	 mislighold	 tilknyttet	 risikoklasser	 og	 bevegelse	 mellom	
risikoklasser.

Kredittinstitusjoner	 som	 ikke	benytter	 egne	estimater	av	LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer,	 skal	
samle	inn	og	lagre	opplysninger	om	sammenligninger	av	faktiske	LGD-verdier	med	verdiene	nevnt	i	del	2	
nr.	8	og	av	faktiske	konverteringsfaktorer	med	verdiene	nevnt	i	del	3	nr.	9.

38.		Kredittinstitusjoner	som	benytter	egne	estimater	av	LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer,	skal	samle	
inn	og	lagre	

a)	 fullstendig	 historiske	 opplysninger	 om	 fasilitetsvurderinger	 samt	 estimater	 av	 LGD-verdi	 og	
konverteringsfaktor	tilknyttet	hver	enkelt	kredittvurderingsskala,	

b)	 tidspunktene	for	når	risikoklassifiseringen	ble	foretatt	og	estimatene	ble	gjort,	

c)	 viktige	opplysninger	og	metoder	for	å	beregne	fasilitetsvurderingene,	samt	estimater	av	LGD-verdi	og	
konverteringsfaktor,	

d)	 den	person	som	utførte	fasilitetsvurderingen	og	den	person	som	framskaffet	estimater	av	LGD-verdi	og	
konverteringsfaktor,	

e)	 opplysninger	 om	 estimerte	 og	 faktiske	 LGD-verdier	 og	 konverteringsfaktorer	 tilknyttet	 hvert	 enkelt	
misligholdt	engasjement,	
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f)	 opplysninger	om	LGD-verdien	av	engasjementet	før	og	etter	en	vurdering	av	virkningene	av	en	garanti	
eller	 et	 kredittderivat,	 for	 de	 kredittinstitusjoner	 som	 viser	 virkningene	 av	 kredittrisikoreduksjon	 for	
garantier	eller	kredittderivater	ved	LGD-verdier,	og	

g)	 opplysninger	om	tapskomponenter	for	hvert	misligholdt	engasjement.

1.7.2.	Detaljkundeengasjementer

39.		Kredittinstitusjoner	skal	samle	inn	og	lagre	

a)	 opplysninger	som	benyttes	i	prosessen	med	å	inndele	engasjementer	i	klasser	eller	grupper,	

b)	 opplysninger	 om	 estimerte	 PD-verdier,	 LGD-verdier	 og	 konverteringsfaktorer	 tilknyttet	 klasser	 eller	
grupper	av	engasjementer,	

c)	 identiteten	til	misligholdende	debitorer	og	misligholdte	engasjementer,	

d)	 for	misligholdte	engasjementer,	opplysninger	om	klasser	eller	grupper	som	engasjementet	ble	knyttet	til	
i	året	før	de	ble	misligholdt	og	det	faktiske	resultatet	av	LGD-verdi	og	konverteringsfaktor,	og	

e)	 opplysninger	om	tapsprosenter	for	kvalifiserte	løpende	detaljkundeengasjementer.

1.8.		 Stresstester	i	forbindelse	med	vurdering	av	kapitaldekning

40.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 innført	 hensiktsmessige	metoder	 for	 stresstesting	 til	 bruk	 ved	 vurdering	 av	
kapitaldekning.	Stresstesting	skal	 innebære	 identifisering	av	mulige	hendelser	eller	 framtidige	endringer	 i	
økonomiske	forhold	som	vil	kunne	ha	ugunstige	virkninger	på	en	kredittinstitusjons	kredittengasjementer,	
samt	en	vurdering	av	kredittinstitusjonens	mulighet	til	å	stå	imot	slike	endringer.

41.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 regelmessig	 utføre	 stresstesting	 med	 hensyn	 til	 kredittrisiko	 for	 å	 vurdere	
virkningen	 av	 visse	 særlige	 forhold	 på	 institusjonens	 samlede	 kapitalkrav	 for	 kredittrisiko.	 Simuleringen	
skal	være	valgt	av	kredittinstitusjonen	selv,	men	underlagt	kontroll	av	vedkommende	myndigheter.	Den	skal	
være	meningsfylt	og	rimelig	forsiktig,	og	minst	ta	i	betraktning	virkningen	av	milde	konjunkturnedganger.	
En	kredittinstitusjon	skal	vurdere	bevegelse	mellom	risikoklasser	i	stresstestingsscenariene.	Porteføljer	som	
utsettes	for	stresstesting,	skal	inneholde	den	overveiende	delen	av	en	kredittinstitusjons	samlede	engasjement.

42.		Kredittinstitusjoner	 som	 anvender	 behandlingen	 i	 del	 1	 nr.	 4,	 skal	 som	 en	 del	 av	 stresstestingen	 vurdere	
virkningen	av	en	svekkelse	i	kredittkvaliteten	hos	ytere	av	beskyttelse,	særlig	virkningen	i	de	tilfellene	der	
ytere	av	beskyttelse	ikke	lenger	oppfyller	godkjenningskriteriene.

2.	 KVANTIFISERING	AV	RISIKO

43.		Når	de	risikoparametrene	som	skal	tilknyttes	risikoklasser	eller	-grupper	skal	fastsettes,	skal	kredittinstitusjoner	
oppfylle	følgende	krav.

2.1.		 Definisjon	av	mislighold

44.		Et	«mislighold»	skal	anses	for	å	ha	inntruffet	med	hensyn	til	en	bestemt	debitor	når	en	av	eller	begge	følgende	
hendelser	har	funnet	sted:

a)	 Kredittinstitusjonen	anser	at	debitor	med	sannsynlighet	ikke	vil	kunne	betale	sine	kredittforpliktelser	til	
kredittinstitusjonen,	morforetaket	eller	noen	av	dens	datterforetak	 fullt	ut,	uten	at	kredittinstitusjonen	
treffer	tiltak	som	å	realisere	sikkerhet	(dersom	den	har	slik	sikkerhet).

b)	 En	 av	 debitors	 vesentlige	 kredittforpliktelser	 overfor	 kredittinstitusjonen,	morforetaket	 eller	 noen	 av	
dens	datterforetak	har	forfalt	til	betaling	for	mer	enn	90	dager	siden.
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Når	det	gjelder	kassakreditt,	begynner	antallet	dager	etter	forfall	å	løpe	så	snart	en	debitor	har	overskredet	en	
meddelt	grense,	har	fått	meddelt	en	grense	som	er	lavere	enn	gjeldende	utestående	beløp,	eller	har	trukket	et	
beløp	uten	godkjenning	og	det	underliggende	beløpet	er	vesentlig.

Med	«meddelt	grense»	menes	en	grense	som	debitor	har	fått	kunnskap	om.

Antall	dager	etter	forfall	for	kredittkort	regnes	fra	den	dato	minstebetalingen	forfaller.

Når	 det	 gjelder	 detaljkundeengasjementer	 og	 engasjementer	 med	 offentlige	 foretak,	 skal	 vedkommende	
myndigheter	fastsette	et	antall	dager	etter	forfall	som	angitt	i	nr.	48.

Når	det	gjelder	foretaksengasjementer,	kan	vedkommende	myndigheter	fastsette	et	antall	dager	etter	forfall	
som	angitt	i	artikkel	154	nr.	7.

Når	det	gjelder	detaljkundeengasjementer,	kan	kredittinstitusjoner	anvende	definisjonen	av	mislighold	på	et	
fasilitetsnivå.

I	 alle	 tilfeller	 skal	 det	 forfalte	 engasjementet	 ha	overskredet	 en	grense	 som	er	 definert	 av	vedkommende	
myndigheter,	og	som	gjenspeiler	et	rimelig	risikonivå.

45.		Følgende	elementer	skal	oppfattes	som	tegn	på	at	det	ikke	er	sannsynlig	at	betaling	vil	skje:	

a)	 kredittinstitusjonen	slutter	å	regnskapsføre	påløpt	rente	for	kredittforpliktelsen,	

b)	 kredittinstitusjonen	foretar	en	verdijustering	som	resultat	av	en	betydelig	nedgang	i	kredittkvalitet	etter	
at	kredittinstitusjonen	påtok	seg	engasjementet,	

c)	 kredittinstitusjonen	selger	kredittforpliktelsen	med	et	vesentlig	kredittilknyttet	økonomisk	tap,	

d)	 kredittinstitusjonen	samtykker	i	en	omstrukturering	i	en	krisesituasjon	av	kredittforpliktelsen	der	dette	
med	sannsynlighet	vil	føre	til	en	redusert	finansiell	forpliktelse	som	følge	av	en	vesentlig	ettergivelse	
eller	utsettelse	 av	betaling	av	hovedstol,	 renter	 eller	 (der	dette	 er	 relevant)	gebyrer.	Dette	omfatter,	 i	
forbindelse	med	egenkapitalengasjementer	vurdert	i	henhold	til	en	PD-/LGD-metode,	omstrukturering	
av	selve	egenkapitalinteressen,	

e)	 kredittinstitusjonen	har	inngitt	konkursbegjæring	mot	debitor	eller	anmodet	om	et	tilsvarende	tiltak	med	
hensyn	 til	 en	debitors	kredittforpliktelse	overfor	kredittinstitusjonen,	morforetaket	 eller	noen	av	dens	
datterforetak,	og	

f)	 debitor	 har	 begjært	 seg	 konkurs	 eller	 er	 erklært	 konkurs	 eller	 har	 oppnådd	 tilsvarende	 beskyttelse,	
dersom	dette	vil	forhindre	eller	forsinke	tilbakebetaling	av	en	kredittforpliktelse	til	kredittinstitusjonen,	
morforetaket	eller	noen	av	dens	datterforetak.	

46.		Kredittinstitusjoner	som	benytter	eksterne	opplysninger	som	ikke	er	i	samsvar	med	definisjonen	av	mislighold,	
skal	overfor	sine	vedkommende	myndigheter	godtgjøre	at	det	er	foretatt	hensiktsmessige	justeringer	for	å	
oppnå	en	stor	grad	av	samsvar	med	definisjonen	av	mislighold.

47.		Dersom	kredittinstitusjonen	anser	at	et	tidligere	misligholdt	engasjement	ikke	lenger	er	forbundet	med	økt	
risiko	for	mislighold,	skal	kredittinstitusjonen	kredittvurdere	debitor	eller	fasiliteten	slik	de	ville	gjort	for	et	
ikke-misligholdt	engasjement.	Dersom	definisjonen	av	mislighold	deretter	på	nytt	skulle	bli	oppfylt,	må	det	
anses	å	ha	skjedd	et	nytt	tilfelle	av	mislighold.

48.		For	 engasjementer	med	 detaljkunder	 og	 offentlige	 foretak	 kan	 vedkommende	myndigheter	 i	 hver	 enkelt	
medlemsstat	fastsette	det	nøyaktige	antallet	dager	etter	forfall	som	alle	kredittinstitusjoner	i	medlemsstatens	
jurisdiksjon	 skal	 benytte	 i	 henhold	 til	 definisjonen	 av	 mislighold	 i	 nr.	 44	 for	 engasjementer	 med	 slike	
motparter	i	vedkommende	medlemsstat.	Antallet	skal	være	mellom	90	og	180	dager	og	kan	være	forskjellig	
for	ulike	produktområder.	For	engasjementer	med	slike	motparter	som	er	etablert	på	andre	medlemsstaters	
territorium,	skal	vedkommende	myndigheter	fastsette	et	antall	dager	etter	forfall	som	ikke	er	høyere	enn	det	
antallet	som	er	fastsatt	av	vedkommende	myndighet	i	de	respektive	medlemsstatene.
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2.2.		 Alminnelige	krav	til	estimering

49.		En	kredittinstitusjons	egne	estimater	av	risikoparametrene	PD,	LGD,	konverteringsfaktor	og	EL	skal	baseres	
på	alle	relevante	data,	opplysninger	og	metoder.	Estimatene	skal	utledes	ved	hjelp	av	både	historisk	erfaring	
og	empirisk	dokumentasjon	og	 ikke	utelukkende	baseres	på	 skjønnsmessige	vurderinger.	Estimatene	 skal	
være	 troverdige	og	forstås	 intuitivt	og	skal	være	basert	på	de	vesentlige	 risikofaktorene	for	de	 respektive	
risikoparametrene.	Jo	færre	opplysninger	en	kredittinstitusjon	har,	desto	mer	forsiktig	skal	den	være	i	sine	
estimater.

50.		Kredittinstitusjonen	skal	kunne	legge	fram	en	spesifikasjon	av	tap	med	hensyn	til	hyppighet	av	mislighold,	
LGD-verdi,	konverteringsfaktor	eller	tap,	dersom	det	benyttes	EL-estimater,	etter	de	faktorer	den	anser	som	
risikofaktorene	for	de	respektive	risikoparametrene.	Kredittinstitusjonen	skal	godtgjøre	at	dens	estimater	er	
representative	med	hensyn	til	erfaring	over	lang	tid.

51.		Det	skal	tas	hensyn	til	eventuelle	endringer	i	utlånspraksis	eller	i	inndrivelsesmetoden	i	observasjonsperiodene	
nevnt	i	nr.	66,	71,	82,	86,	93	og	95.	En	kredittinstitusjons	estimater	skal	gjenspeile	virkningene	av	tekniske	
framskritt	samt	nye	data	og	andre	opplysninger	etter	hvert	som	de	blir	tilgjengelige.	Kredittinstitusjoner	skal	
vurdere	sine	estimater	på	nytt	når	nye	opplysninger	blir	tilgjengelige,	og	minst	én	gang	per	år.

52.		Den	 gruppen	 av	 engasjementer	 som	 er	 representert	 i	 datagrunnlaget	 som	 benyttes	 til	 estimeringen,	 de	
utlånsstandarder	som	gjaldt	da	dataene	ble	generert,	og	andre	relevante	kriterier	skal	være	sammenlignbare	
med	kriteriene	 for	kredittinstitusjonens	engasjementer	og	standarder.	Kredittinstitusjonen	skal	også	kunne	
vise	at	de	økonomiske	vilkårene	eller	markedsvilkårene	som	ligger	til	grunn	for	opplysningene,	er	relevante	
for	aktuelle	og	framtidige	forhold.	Antallet	engasjementer	i	utvalget	og	den	dataperioden	som	benyttes	for	
kvantifisering,	skal	være	 tilstrekkelig	 til	å	gi	kredittinstitusjonen	 tillit	 til	at	dets	estimater	er	nøyaktige	og	
robuste.

53.		For	kjøpte	fordringer	skal	estimatene	gjenspeile	all	relevant	informasjon	som	er	tilgjengelig	for	den	kjøpende	
kredittinstitusjonen	om	kvaliteten	på	de	underliggende	fordringene,	herunder	opplysninger	om	tilsvarende	
grupper	 som	gis	 av	 selgeren,	 av	den	kjøpende	kredittinstitusjonen	eller	 av	 eksterne	kilder.	Den	kjøpende	
kredittinstitusjonen	skal	vurdere	alle	opplysninger	fra	selgeren	som	det	er	tatt	hensyn	til.

54.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 legge	 en	 sikkerhetsmargin	 til	 sine	 estimater	 som	 er	 knyttet	 til	 påregnelige	
estimeringsfeil.	 I	 tilfeller	 der	metoder	 og	 opplysninger	 er	mindre	 tilfredsstillende	 og	 det	må	 forventes	 et	
større	antall	feil,	skal	sikkerhetsmarginen	være	større.

55.		Dersom	kredittinstitusjoner	benytter	ulike	estimater	for	beregning	av	risikovekter	og	for	interne	formål,	skal	
dette	dokumenteres,	og	det	skal	godtgjøres	overfor	vedkommende	myndighet	at	de	er	rimelige.

56.		Dersom	 kredittinstitusjoner	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 godtgjøre	 at	 det	 med	 hensyn	
til	 opplysninger	 som	 er	 innsamlet	 før	 tidspunktet	 for	 gjennomføringen	 av	 dette	 direktiv,	 er	 foretatt	
hensiktsmessige	 justeringer	 for	 å	 oppnå	 et	 bredt	 samsvar	med	 definisjonene	 av	mislighold	 eller	 tap,	 kan	
vedkommende	myndigheter	 tillate	 kredittinstitusjonene	 en	 viss	 fleksibilitet	 i	 anvendelsen	 av	 de	 fastsatte	
standardene	for	opplysninger.

57.		Dersom	en	kredittinstitusjon	benytter	opplysninger	som	er	samlet	fra	flere	kredittinstitusjoner,	skal	den	vise	
at	

a)	 kredittvurderingssystemene	 og	 -kriteriene	 til	 andre	 kredittinstitusjoner	 i	 gruppen	 tilsvarer	
kredittinstitusjonens	egne,	

b)	 gruppen	er	representativ	for	porteføljen	som	de	felles	opplysningene	benyttes	for,	og	

c)	 de	felles	opplysningene	er	benyttet	konsekvent	over	tid	av	kredittinstitusjonen	for	dens	estimater.

58.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 opplysninger	 som	 er	 samlet	 inn	 fra	 flere	 kredittinstitusjoner,	 skal	
den	fortsatt	være	ansvarlig	for	sine	kredittvurderingssystemers	 integritet.	Kredittinstitusjonen	skal	overfor	
vedkommende	myndighet	vise	 at	 den	har	 tilstrekkelig	kunnskap	om	sine	 egne	kredittvurderingssystemer,	
herunder	en	effektiv	mulighet	for	å	overvåke	og	revidere	kredittvurderingsprosessen.
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2.2.1.	Særlige	krav	for	estimering	av	PD-verdi

Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

59.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	 PD-verdier	 for	 hver	 debitorklasse	 på	 grunnlag	 av	 den	 langsiktige	
gjennomsnittlige	misligholdsrate	i	løpet	av	ett	år.

60.		For	kjøpte	foretaksfordringer	kan	kredittinstitusjoner	estimere	EL-verdier	per	debitorklasse	på	grunnlag	av	
den	langsiktige	gjennomsnittlige	faktiske	misligholdsrate	i	løpet	av	ett	år.

61.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 beregner	 langsiktige	 gjennomsnittlige	 estimater	 av	PD-	 og	LGD-verdier	 for	
kjøpte	foretaksfordringer	ut	fra	et	estimat	av	EL,	og	et	egnet	estimat	av	PD-	eller	LGD-verdi,	skal	prosessen	
for	estimering	av	samlede	tap	oppfylle	de	generelle	standardene	for	estimering	av	PD-	og	LGD-verdi	i	denne	
del,	og	resultatet	skal	være	i	samsvar	med	begrepet	for	LGD-verdi	i	nr.	73.

62.		Kredittinstitusjoner	skal	bare	benytte	teknikker	for	PD-estimering	sammen	med	en	analyse	som	støtter	dette.	
Kredittinstitusjoner	skal	erkjenne	betydningen	av	skjønnsmessige	vurderinger	når	de	sammenstiller	resultater	
av	ulike	teknikker	og	foretar	justeringer	for	begrensninger	i	teknikker	og	opplysninger.

63.		I	 den	 utstrekning	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 egne	 misligholdsdata	 for	 estimering	 av	 PD-verdier,	 skal	
den	i	sin	analyse	vise	at	estimatene	gjenspeiler	kredittrisikostandarder	og	eventuelle	ulikheter	mellom	det	
kredittvurderingssystemet	 som	 genererte	 opplysningene,	 og	 gjeldende	 kredittvurderingssystem.	 Dersom	
kredittrisikostandarder	eller	kredittvurderingssystemer	er	blitt	 endret,	 skal	kredittinstitusjonen	 legge	 til	 en	
større	sikkerhetsmargin	i	sitt	estimat	av	PD-verdi.

64.		I	den	utstrekning	en	kredittinstitusjon	tilknytter	eller	innplasserer	sine	interne	risikoklasser	i	henhold	til	en	skala	
som	benyttes	av	en	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	eller	lignende	organisasjoner,	og	deretter	overfører	
den	 observerte	misligholdsraten	 for	 den	 eksterne	 organisasjonens	 klasser	 til	 kredittinstitusjonens	 klasser,	
skal	 slike	 innplasseringer	 være	 basert	 på	 en	 sammenligning	 av	 interne	 kredittvurderingskriterier	med	 de	
kriteriene	som	ble	benyttet	av	den	eksterne	organisasjonen,	og	på	en	sammenligning	av	de	interne	og	eksterne	
kredittvurderingene	 for	eventuelle	 felles	debitorer.	Skjevheter	eller	 inkonsekvens	 i	 innplasseringsmetoden	
eller	 de	 underliggende	 opplysningene	 skal	 unngås.	 Den	 eksterne	 organisasjonens	 kriterier	 som	 ligger	 til	
grunn	for	de	opplysningene	som	benyttes	til	kvantifisering,	skal	bare	være	orientert	mot	misligholdsrisiko	
og	ikke	gjenspeile	transaksjonskjennetegn.	Kredittinstitusjonens	analyse	skal	inneholde	en	sammenligning	
av	de	misligholdsdefinisjonene	som	ble	benyttet,	i	henhold	til	kravene	i	nr.	44-48.	Kredittinstitusjonen	skal	
dokumentere	grunnlaget	for	innplasseringen.

65.		I	 den	utstrekning	 en	kredittinstitusjon	benytter	 statistiske	modeller	 for	 å	 forutsi	mislighold,	 tillates	 den	 å	
estimere	PD-verdier	som	et	aritmetisk	gjennomsnitt	av	estimater	for	sannsynlig	mislighold	for	enkeltstående	
debitorer	i	en	gitt	klasse.	Kredittinstitusjonens	bruk	av	modeller	for	beregning	av	sannsynlighet	for	mislighold	
for	dette	formål	skal	oppfylle	standardene	i	nr.	30.

66.		Uansett	 om	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 eksterne,	 interne	 eller	 felles	 datakilder,	 eller	 en	 sammenstilling	
av	 disse	 tre,	 til	 sin	 PD-estimering,	 skal	 lengden	 av	 den	 underliggende	 historiske	 observasjonsperioden	
som	 benyttes,	 være	 minst	 fem	 år	 for	 minst	 én	 kilde.	 Dersom	 den	 tilgjengelige	 observasjonsperioden	
strekker	seg	over	en	lengre	periode	for	en	av	kildene,	og	disse	opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	
perioden	 benyttes.	 Dette	 gjelder	 også	 PD-/LGD-metoden	 for	 egenkapitalengasjementer.	 Medlemsstatene	
kan	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner	 som	 ikke	har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 egne	 estimater	 av	LGD-verdier	 eller	
konverteringsfaktorer,	når	de	gjennomfører	IRB-metoden,	kan	benytte	relevante	opplysninger	som	omfatter	
en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	med	ett	år	for	hvert	år	fram	til	de	relevante	
opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

Detaljkundeengasjementer

67.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	 PD-verdier	 for	 hver	 debitorklasse	 eller	 -gruppe	 ut	 fra	 langsiktige	
gjennomsnittlige	misligholdsrater	i	løpet	av	ett	år.

68.		Uten	hensyn	til	nr.	67	kan	PD-estimater	også	utledes	av	realiserte	tap	og	egnede	estimater	av	LGD-verdier.
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69.		Kredittinstitusjoner	 skal	 anse	 interne	 opplysninger	 for	 inndeling	 av	 engasjementer	 i	 risikoklasser	 eller	
-grupper	som	sin	primære	opplysningskilde	for	estimering	av	tapskjennetegn.	Kredittinstitusjoner	kan	benytte	
eksterne	opplysninger	(herunder	felles	opplysninger)	eller	statistiske	modeller	for	kvantifisering,	forutsatt	at	
det	kan	påvises	en	tett	forbindelse	mellom	

a)	 kredittinstitusjonens	metode	for	inndeling	av	engasjementer	i	risikoklasser	eller	-grupper	og	den	metoden	
som	ble	benyttet	av	den	eksterne	datakilden,	og	

b)	 kredittinstitusjonens	interne	risikoprofil	og	sammensetningen	av	de	eksterne	opplysningene.

For	kjøpte	detaljkundefordringer	kan	kredittinstitusjoner	benytte	eksterne	og	interne	referanseopplysninger.	
Kredittinstitusjoner	skal	benytte	alle	relevante	datakilder	som	sammenligningspunkter.

70.		Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 beregner	 langsiktige	 gjennomsnittlige	 estimater	 av	PD-	 og	LGD-verdier	 for	
detaljkunder	ut	fra	et	estimat	av	samlede	tap	og	et	egnet	estimat	av	PD	eller	LGD,	skal	metoden	for	estimering	
av	 samlede	 tap	 oppfylle	 de	 generelle	 standardene	 for	 estimering	 av	 PD-	 og	 LGD-verdi	 i	 denne	 del,	 og	
resultatet	skal	være	i	samsvar	med	LGD-begrepet	omhandlet	i	nr.	73.

71.		Uansett	om	en	kredittinstitusjon	benytter	eksterne,	interne	eller	felles	datakilder,	eller	en	sammenstilling	av	disse	
tre,	til	sin	estimering	av	tapskjennetegn,	skal	lengden	av	den	underliggende	historiske	observasjonsperioden	
som	benyttes,	være	minst	fem	år	for	minst	én	kilde.	Dersom	den	tilgjengelige	observasjonsperioden	strekker	
seg	over	en	lengre	periode	for	en	av	kildene,	og	disse	opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	perioden	
benyttes.	En	kredittinstitusjon	trenger	ikke	å	legge	like	stor	vekt	på	historiske	opplysninger	dersom	den	kan	
godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	nyere	opplysninger	gir	en	bedre	prognose	med	hensyn	
til	 tap.	Medlemsstatene	 kan	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner,	 når	 de	 gjennomfører	 IRB-metoden,	 kan	 benytte	
relevante	opplysninger	som	omfatter	en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	med	ett	år	
for	hvert	år	fram	til	de	relevante	opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

72.		Kredittinstitusjoner	 skal	 identifisere	 og	 analysere	 forventede	 endringer	 i	 risikoparametrer	 i	
kredittengasjementenes	levetid	(sesongvirkninger).

2.2.2.	Særlige	krav	for	egne	estimater	av	LGD-verdier

73.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	 LGD-verdier	 for	 hver	 fasilitetsklasse	 eller	 -gruppe	 på	 grunnlag	 av	
gjennomsnittlige	 faktiske	 LGD-verdier	 for	 hver	 fasilitetsklasse	 eller	 -gruppe	 og	 benytte	 alle	 observerte	
mislighold	i	datakildene	(antallsvektet	gjennomsnitt).

74.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	LGD-estimater	som	er	påregnelige	i	en	økonomisk	nedgangsperiode	dersom	
disse	 er	 mer	 forsiktige	 enn	 det	 langsiktige	 gjennomsnittet.	 I	 den	 utstrekning	 et	 kredittvurderingssystem	
forventes	å	gi	faktiske	LGD-verdier	på	et	konstant	nivå	per	klasse	eller	gruppe	over	tid,	skal	kredittinstitusjoner	
foreta	justeringer	av	sine	estimater	av	risikoparametrer	per	klasse	eller	gruppe	for	å	begrense	den	virkningen	
en	økonomisk	nedgangsperiode	har	på	kapitalen.

75.		En	kredittinstitusjon	skal	vurdere	omfanget	av	et	eventuelt	avhengighetsforhold	mellom	risiko	for	debitor	
og	risikoen	for	sikkerhetheten	eller	yteren	av	sikkerheten.	Tilfeller	der	det	foreligger	en	betydelig	grad	av	
avhengighet	skal	vurderes	forsiktig.

76.		Manglende	 motsvarende	 valuta	 i	 forholdet	 mellom	 den	 underliggende	 forpliktelsen	 og	 sikkerheten	 skal	
behandles	forsiktig	i	kredittinstitusjonens	vurdering	av	LGD-verdi.

77.		I	 den	 utstrekning	 LGD-estimater	 tar	 hensyn	 til	 at	 det	 foreligger	 sikkerhet,	 skal	 disse	 estimatene	 ikke	
bare	være	basert	på	sikkerhetens	estimerte	markedsverdi.	LGD-estimater	 skal	 ta	hensyn	 til	virkningen	av	
kredittinstitusjoners	eventuelle	manglende	evne	til	raskt	å	få	kontroll	over	sin	sikkerheten	og	realisere	den.

78.		I	den	utstrekning	LGD-estimater	 tar	hensyn	til	at	det	foreligger	sikkerhet,	skal	kredittinstitusjoner	innføre	
interne	krav	 til	håndtering	av	sikkerhet,	 rettssikkerhet	og	risikohåndtering	som	generelt	er	 i	 samsvar	med	
kravene	i	vedlegg	VIII	del	2.

79.		I	 den	 utstrekning	 en	 kredittinstitusjon	 anerkjenner	 sikkerhet	 i	 forbindelse	 med	 fastsettelse	 av	
engasjementsverdien	for	motpartskredittrisiko	 i	 samsvar	med	vedlegg	III	del	5	eller	6,	skal	de	beløp	som	
sikkerheten	forventes	å	innbringe,	ikke	tas	hensyn	til	i	LGD-estimatene.
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80.		I	 det	 særlige	 tilfellet	 der	 engasjementer	 allerede	 er	 misligholdt,	 skal	 kredittinstitusjonen	 benytte	
summen	 av	 sitt	 beste	 estimat	 av	 forventet	 tap	 for	 hvert	 engasjement,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 gjeldende	
økonomiske	omstendigheter	og	engasjementets	status	og	muligheten	for	ytterligere	uventede	tap	i	løpet	av	
gjenvinningsperioden.

81.		I	den	utstrekning	ubetalte	forsinkelsesgebyrer	er	blitt	kapitalisert	i	kredittinstitusjonens	resultatregnskap,	skal	
de	legges	til	kredittinstitusjonens	måling	av	engasjementer	og	tap.

Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

82.		Estimater	av	LGD-verdier	skal	være	basert	på	opplysninger	for	en	periode	på	minst	 fem	år,	som	hvert	år	
forlenges	med	ett	år	etter	gjennomføringen	og	inntil	en	minsteperiode	på	sju	år	er	nådd	for	minst	én	datakilde.	
Dersom	den	 tilgjengelige	observasjonsperioden	strekker	 seg	over	en	 lengre	periode	 for	en	av	kildene,	og	
opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	perioden	benyttes.

Detaljkundeengasjementer

83.		Uten	hensyn	til	nr.	73	kan	LGD-estimater	også	beregnes	ut	fra	faktiske	tap	og	egnede	estimater	av	PD-verdier.

84.		Uten	hensyn	til	nr.	89	kan	kredittinstitusjoner	ta	hensyn	til	framtidige	trekk	enten	i	sine	konverteringsfaktorer	
eller	i	sine	LGD-estimater.

85.		For	kjøpte	detaljkundefordringer	kan	kredittinstitusjoner	benytte	eksterne	og	interne	referanseopplysninger	
for	å	estimere	LGD-verdier.

86.		Estimater	av	LGD-verdier	skal	være	basert	på	opplysninger	 for	en	periode	på	minst	 fem	år.	Uten	hensyn	
til	nr.	73	trenger	en	kredittinstitusjon	ikke	å	legge	like	stor	vekt	på	historiske	opplysninger	dersom	den	kan	
godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	nyere	opplysninger	gir	en	bedre	prognose	med	hensyn	
til	tapsprosenter.	Medlemsstatene	kan	tillate	at	kredittinstitusjoner,	når	de	gjennomfører	IRB-metoden,	kan	
benytte	relevante	opplysninger	som	omfatter	en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	
med	ett	år	for	hvert	år	fram	til	de	relevante	opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

2.2.3.	Særlige	krav	for	egne	estimater	av	konverteringsfaktorer

87.		Kredittinstitusjoner	 skal	 estimere	konverteringsfaktorer	 for	 hver	 fasilitetsklasse	 eller	 -gruppe	på	grunnlag	
av	de	gjennomsnittlige	faktiske	konverteringsfaktorene	for	hver	fasilitetsklasse	eller	-gruppe	og	benytte	alle	
observerte	mislighold	i	datakildene	(vektet	gjennomsnittlig	mislighold).

88.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	estimater	av	konverteringsfaktorer	som	er	hensiktsmessige	for	en	økonomisk	
nedgangsperiode,	 dersom	disse	 er	mer	 forsiktige	 enn	 det	 langsiktige	 gjennomsnittet.	 I	 den	 utstrekning	 et	
kredittvurderingssystem	 forventes	 å	 gi	 faktiske	 konverteringsfaktorer	 på	 et	 konstant	 nivå	 for	 hver	 klasse	
eller	gruppe	over	tid,	skal	kredittinstitusjoner	foreta	justeringer	av	sine	estimater	av	risikoparametrer	for	hver	
klasse	eller	gruppe	for	å	begrense	den	virkningen	en	økonomisk	nedgangsperiode	har	på	kapitalen.

89.		Kredittinstitusjoners	estimater	av	konverteringsfaktorer	skal	gjenspeile	muligheten	for	ytterligere	trekk	som	
debitor	foretar	fram	til	og	etter	det	tidspunkt	en	misligholdshendelse	inntreffer.

Estimatet	 av	 konverteringsfaktoren	 skal	 omfatte	 en	 større	 sikkerhetsmargin	 dersom	 en	 sterkere	 positiv	
korrelasjon	med	rimelighet	kan	forventes	mellom	misligholdshyppighet	og	størrelsen	på	konverteringsfaktoren.

90.		Når	 de	 estimerer	 konverteringsfaktorer,	 skal	 kredittinstitusjonene	 vurdere	 de	 særlige	 retningslinjer	 og	
strategier	som	er	vedtatt	for	kontoovervåking	og	betalingsbehandling.	Kredittinstitusjonene	skal	også	vurdere	
sin	evne	og	vilje	til	å	forhindre	ytterligere	trekk	under	omstendigheter	som	ikke	er	betalingsmislighold,	som	
for	eksempel	tilsidesettelse	av	avtalevilkår	eller	andre	tekniske	misligholdshendelser.

91.		Kredittinstitusjoner	skal	ha	innført	tilstrekkelige	systemer	og	framgangsmåter	for	å	overvåke	fasilitetsbeløp,	
aktuelle	utestående	beløp	i	forhold	til	inngåtte	kredittlinjer	og	endringer	i	utestående	beløp	per	debitor	og	per	
klasse.	Kredittinstitusjonen	skal	daglig	kunne	overvåke	utestående	balanser.
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92.		Dersom	kredittinstitusjoner	benytter	ulike	estimater	av	konverteringsfaktorer	for	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	 og	 for	 interne	 formål,	 skal	 dette	 dokumenteres,	 og	 det	 skal	 godtgjøres	 overfor	
vedkommende	myndighet	at	de	er	rimelige.

Engasjementer	med	foretak,	institusjoner,	sentralmyndigheter	og	sentralbanker

93.		Estimater	av	konverteringsfaktorer	skal	være	basert	på	opplysninger	 for	en	periode	på	minst	 fem	år,	 som	
hvert	år	forlenges	med	ett	år	etter	gjennomføringen	og	inntil	en	minsteperiode	på	sju	år	er	nådd	for	minst	
én	datakilde.	Dersom	den	tilgjengelige	observasjonsperioden	strekker	seg	over	en	lengre	periode	for	en	av	
kildene,	og	opplysningene	er	relevante,	skal	den	lengre	perioden	benyttes.

Detaljkundeengasjementer

94.		Uten	hensyn	til	nr.	89	kan	kredittinstitusjoner	ta	hensyn	til	framtidige	trekk	enten	i	sine	konverteringsfaktorer	
eller	i	sine	LGD-estimater.

95.		Estimater	av	konverteringsfaktorer	skal	være	basert	på	opplysninger	for	en	periode	på	minst	fem	år.	Uten	
hensyn	til	nr.	87	trenger	en	kredittinstitusjon	ikke	å	legge	like	stor	vekt	på	historiske	opplysninger	dersom	den	
kan	godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	nyere	opplysninger	gir	en	bedre	prognose	med	hensyn	
til	trekk.	Medlemsstatene	kan	tillate	at	kredittinstitusjoner,	når	de	gjennomfører	IRB-metoden,	kan	benytte	
relevante	opplysninger	som	dekker	en	periode	på	to	år.	Perioden	som	skal	dekkes,	skal	forlenges	med	ett	år	
for	hvert	år	fram	til	de	relevante	opplysningene	dekker	en	periode	på	fem	år.

2.2.4.	Minstekrav	for	vurdering	av	virkningen	av	garantier	og	kredittderivater

Engasjementer	med	 foretak,	 institusjoner,	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker	 der	 det	 blir	 benyttet	 egne	
estimater	av	LGD-verdier,	samt	detaljkundeengasjementer

96.		Kravene	i	nr.	97-104	kommer	ikke	til	anvendelse	på	garantier	som	gis	av	institusjoner	og	sentralmyndigheter	
og	sentralbanker	dersom	kredittinstitusjonen	har	fått	godkjenning	til	å	anvende	reglene	i	artikkel	78-83	for	
engasjementer	med	slike	foretak.	I	så	fall	kommer	kravene	i	artikkel	90-93	til	anvendelse.

97.		For	detaljkundegarantier	kommer	disse	kravene	også	til	anvendelse	på	inndelingen	av	engasjementer	i	klasser	
eller	grupper,	og	på	estimering	av	PD-verdi.

Godtatte	garantister	og	garantier

98.		 Kredittinstitusjoner	 skal	ha	klart	 spesifiserte	kriterier	 for	de	 typer	 av	garantister	de	 tar	 i	 betraktning	ved	
beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp.

99.		 Godtatte	garantister	omfattes	av	samme	regler	som	debitorer	i	henhold	til	nr.	17-29.

100.		Garantien	 skal	være	 skriftlig	dokumentert,	 ikke	kunne	 sies	opp	av	garantisten,	gjelde	 til	 forpliktelsen	er	
oppfylt	fullt	ut	(med	hensyn	til	garantert	beløp	og	garantiens	innhold)	og	kunne	tvangsfullbyrdes	overfor	
garantisten	 i	 en	 jurisdiksjon	der	garantisten	har	 eiendeler	 som	det	kan	 tas	beslag	 i	gjennom	fullbyrdelse	
av	en	dom.	Garantier	som	er	underlagt	vilkår	om	at	garantisten	kan	fritas	for	sine	forpliktelser	(betingede	
garantier),	kan	godtas	etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.	Kredittinstitusjonen	skal	godtgjøre	
at	tilknytningskriteriene	på	en	adekvat	måte	omfatter	en	mulig	reduksjon	i	den	risikoreduserende	virkningen.

Justeringskriterier

101.		En	 kredittinstitusjon	 skal	 ha	 klart	 spesifiserte	 kriterier	 for	 justering	 av	 risikoklasser,	 grupper	 eller	
LGD-estimater	 og,	 når	 det	 gjelder	 detaljkundefordringer	 og	 anerkjente	 kjøpte	 fordringer,	 for	 inndeling	
av	 engasjementer	 i	 risikoklasser	 eller	 grupper,	 for	 å	 gjenspeile	 virkningen	 av	 garantiene	 på	 beregning	
av	 risikovektede	 engasjementsbeløp.	 Disse	 kriteriene	 skal	 være	 i	 samsvar	med	minstekravene	 fastsatt	 i	
nr.	17-29.

102.		Kriteriene	skal	være	rimelige	og	intuitive.	De	skal	gjelde	garantistens	evne	og	vilje	til	å	oppfylle	i	henhold	
til	garantien,	den	sannsynlige	tidsplanen	for	eventuelle	betalinger	fra	garantisten,	i	hvilken	grad	garantistens	
evne	til	å	oppfylle	i	henhold	til	garantien	henger	sammen	med	debitors	evne	til	å	tilbakebetale	og	i	hvilket	
omfang	det	gjenstår	restrisiko	for	debitor.
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Kredittderivater

103.		Minstekravene	 for	 garantier	 i	 denne	 del	 kommer	 også	 til	 anvendelse	 på	 kredittderivater	 knyttet	 til	 én	
forpliktelse.	Dersom	det	er	et	misforhold	mellom	den	underliggende	forpliktelsen	og	referanseforpliktelsen	
til	kredittderivatet	eller	den	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	avgjøre	om	en	kreditthendelse	har	inntruffet,	
kommer	kravene	 i	vedlegg	VIII	del	2	nr.	21	 til	 anvendelse.	For	detaljkundeengasjementer	og	anerkjente	
kjøpte	 fordringer	 kommer	 dette	 nummer	 til	 anvendelse	 på	 prosessen	 for	 inndeling	 av	 engasjementer	 i	
risikoklasser	eller	grupper.

104.		Kriteriene	 skal	 omfatte	 utbetalingsstrukturen	 til	 kredittderivatet	 og	 på	 en	 forsiktig	måte	 vurdere	 hvilken	
virkning	den	har	på	nivået	og	tidsplanen	for	gjenvinning.	Kredittinstitusjonen	skal	vurdere	i	hvilket	omfang	
andre	former	for	restrisiko	gjenstår.

2.2.5.	Minstekrav	for	kjøpte	fordringer

Rettssikkerhet

105.		Fasilitetens	struktur	skal	sikre	at	kredittinstitusjonen	under	alle	tenkelige	omstendigheter	har	faktisk	eierskap	
til	 og	kontroll	 over	 alle	kontantoverføringer	 fra	 fordringene.	Når	debitor	 foretar	betalinger	direkte	 til	 en	
selger	eller	en	forvalter,	skal	kredittinstitusjonen	regelmessig	kontrollere	at	betalingene	blir	oversendt	i	sin	
helhet	og	 i	henhold	 til	kontraktsvilkårene.	Med	«forvalter»	menes	en	enhet	som	fra	dag	 til	dag	forvalter	
en	gruppe	av	kjøpte	fordringer	eller	de	underliggende	kredittengasjementene.	Kredittinstitusjoner	skal	ha	
innført	 framgangsmåter	 for	 å	 sikre	 at	 eiendomsretten	 til	 fordringer	 og	 kontantmottak	 blir	 beskyttet	mot	
konkurs	eller	rettslige	krav	som	på	vesentlig	måte	vil	kunne	hindre	långivers	mulighet	til	å	realisere	eller	
overdra	fordringene	eller	beholde	kontroll	over	kontantmottak.

Overvåkingssystemenes	effektivitet

106.		Kredittinstitusjonen	skal	overvåke	både	kvaliteten	på	de	kjøpte	fordringene	og	den	finansielle	stillingen	til	
selger	og	forvalter.	Dette	gjelder	særlig	følgende:

a)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 vurdere	 korrelasjonen	 mellom	 kvaliteten	 på	 de	 kjøpte	 fordringene	 og	 den	
finansielle	stillingen	til	både	selger	og	forvalter,	og	ha	innført	interne	retningslinjer	og	framgangsmåter	
som	gir	tilstrekkelig	beskyttelse	mot	alle	eventualiteter,	herunder	fastsette	en	intern	risikovurdering	for	
hver	enkelt	selger	og	forvalter.	

b)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	klare	og	effektive	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	å	avgjøre	om	selger	
og	 forvalter	kan	godkjennes.	Kredittinstitusjonen	eller	dennes	 representant	 skal	 føre	periodisk	 tilsyn	
med	selgere	og	forvaltere	for	å	kontrollere	nøyaktigheten	av	rapporter	fra	selger	eller	forvalter,	oppdage	
bedrageri	eller	driftsmessige	svakheter	og	kontrollere	kvaliteten	på	selgers	kredittstrategi	og	forvalters	
retningslinjer	og	framgangsmåter	for	utvelging.	Funnene	fra	dette	tilsynet	skal	dokumenteres.	

c)	 Kredittinstitusjonen	skal	vurdere	kjennetegnene	til	gruppene	av	kjøpte	fordringer,	herunder	overtrekk,	
selgers	 ubetalte	 gjeldsbeløp,	 usikre	 fordringer	 og	 fond	 for	 usikre	 fordringer,	 betalingsvilkår	 og	
potensielle	motkontoer.	

d)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 effektive	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 overvåking	 på	 samlet	
grunnlag	av	 risikokonsentrasjon	på	enkeltstående	debitorer	både	 innenfor	og	på	 tvers	av	grupper	av	
kjøpte	fordringer.

e)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 sikre	 at	 den	 i	 tide	mottar	 fra	 forvalter	 tilstrekkelig	 detaljerte	 rapporter	 om	
alder	på	og	utvanning	av	fordringer	for	å	sikre	samsvar	med	kredittinstitusjonens	utvalgskriterier	og	
retningslinjer	for	forskudd	for	kjøpte	fordringer,	og	sørge	for	en	effektiv	måte	for	å	overvåke	og	bekrefte	
selgers	vilkår	for	salg	og	utvanning.

Problemløsingssystemenes	effektivitet

107.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	systemer	og	framgangsmåter	for	å	oppdage	svekkelser	i	selgers	finansielle	
stilling	og	i	kvaliteten	på	kjøpte	fordringer	på	et	tidlig	tidspunkt,	og	for	å	kunne	håndtere	problemer	som	
måtte	 oppstå.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 særlig	 ha	 klare	 og	 effektive	 retningslinjer,	 framgangsmåter	 og	
informasjonssystemer	 for	 å	 overvåke	 tilsidesettelse	 av	 vilkår,	 samt	 klare	 og	 effektive	 retningslinjer	 og	
framgangsmåter	for	rettslige	skritt	og	håndtering	av	kjøpte	fordringer	som	skaper	problemer.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/184 24.10.2013

Effektiviteten	til	systemer	for	kontroll	av	sikkerheter,	kredittilgjengelighet	og	kontanter

108.		Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 klare	 og	 effektive	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 kontroll	 av	 kjøpte	
fordringer,	kreditt	og	kontanter.	Særlig	skal	det	utarbeides	skriftlige	interne	retningslinjer	med	alle	vesentlige	
elementer	i	programmet	for	kjøp	av	fordringer,	herunder	forskuddsrater,	godtakbare	sikkerheter,	nødvendig	
dokumentasjon,	 konsentrasjonsgrenser	 og	 håndtering	 av	 innbetalinger.	 Disse	 elementene	 skal	 på	 en	
hensiktsmessig	måte	 ta	 i	betraktning	alle	 relevante	og	vesentlige	 faktorer,	herunder	 selgers	og	 forvalters	
finansielle	 stilling,	 risikokonsentrasjoner	 og	 utviklingen	 i	 kvaliteten	 på	 kjøpte	 fordringer	 og	 selgers	
kundegrunnlag,	 og	 interne	 systemer	 skal	 sikre	 at	 forskuddsbetaling	 skjer	 bare	mot	 nærmere	 spesifiserte	
sikkerheter	og	dokumentasjon.

Overholdelse	av	kredittinstitusjonens	interne	retningslinjer	og	framgangsmåter

109.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	effektiv	intern	framgangsmåte	for	vurdering	av	om	alle	interne	retningslinjer	
og	 framgangsmåter	 overholdes.	 Prosessen	 skal	 omfatte	 regelmessig	 revisjon	 av	 alle	 kritiske	 faser	 i	
kredittinstitusjonens	innkjøpsprogram	for	fordringer,	kontroll	av	fordelingen	av	plikter,	for	det	første	mellom	
vurderingen	av	selger	og	forvalter	og	vurderingen	av	debitor,	og	for	det	andre	mellom	vurderingen	av	selger	
og	forvalter	og	revisjon	av	selger	og	forvalter	samt	vurderinger	av	«back	office»-transaksjoner,	med	særlig	
fokus	på	kvalifikasjoner,	erfaring,	personalnivå	og	automatiserte	støttesystemer.

3.	 VALIDERING	AV	INTERNE	ESTIMATER

110.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 robuste	 systemer	 for	 å	 validere	 nøyaktighet	 og	 konsekvens	 med	
hensyn	til	kredittvurderingssystemer,	framgangsmåter	og	estimering	av	alle	relevante	risikoparametrer.	En	
kredittinstitusjon	skal	godtgjøre	overfor	sin	vedkommende	myndighet	at	den	interne	valideringen	setter	den	
i	stand	til	å	vurdere	ytelsen	til	interne	systemer	for	kredittvurdering	og	risikoestimering	på	en	konsekvent	og	
meningsfull	måte.

111.		Kredittinstitusjoner	skal	regelmessig	sammenligne	faktiske	misligholdsrater	med	estimerte	PD-verdier	for	
hver	risikoklasse,	og	dersom	faktiske	misligholdsrater	er	utenfor	det	forventede	området	for	vedkommende	
klasse,	skal	kredittinstitusjoner	særlig	analysere	grunnene	til	dette	avviket.	Kredittinstitusjoner	som	benytter	
egne	estimater	av	LGD-verdier	og/eller	konverteringsfaktorer,	skal	også	utføre	en	tilsvarende	analyse	for	
disse	estimatene.	Slike	sammenligninger	skal	benytte	historiske	opplysninger	som	omfatter	så	lange	perioder	
som	 mulig.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 dokumentere	 de	 metoder	 og	 opplysninger	 som	 benyttes	 ved	 slike	
sammenligninger.	Denne	analysen	og	dokumentasjonen	skal	ajourføres	minst	hvert	år.

112.		Kredittinstitusjoner	 skal	 også	 benytte	 annet	 verktøy	 for	 kvantitativ	 validering	 og	 sammenligninger	med	
relevante	 eksterne	 datakilder.	Analysen	 skal	 være	 basert	 på	 opplysninger	 som	 er	 egnet	 for	 porteføljen,	
som	ajourføres	regelmessig	og	som	omfatter	en	relevant	observasjonsperiode.	Kredittinstitusjoners	interne	
vurderinger	av	ytelsen	til	deres	kredittvurderingssystemer	skal	være	basert	på	en	så	lang	periode	som	mulig.

113.		De	metoder	og	opplysninger	som	benyttes	for	den	kvantitative	valideringen,	skal	være	konsekvente	over	tid.	
Endringer	i	estimerings-	og	valideringsmetoder	og	opplysninger	(både	datakilder	og	perioder	som	omfattes)	
skal	dokumenteres.

114.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 hensiktsmessige	 interne	 standarder	 for	 situasjoner	 der	 faktiske	 PD-verdier,	
LGD-verdier,	 konverteringsfaktorer	 og	 samlede	 tap,	 dersom	 EL-verdi	 benyttes,	 avviker	 så	 mye	 fra	
forventede	 verdier	 at	 det	 kan	 stilles	 spørsmål	 ved	 gyldigheten	 av	 estimatene.	Disse	 standardene	 skal	 ta	
hensyn	til	konjunktursykluser	og	lignende	systematiske	variasjoner	i	misligholdsratene.	Dersom	de	faktiske	
verdiene	fortsatt	er	høyere	enn	forventede	verdier,	skal	kredittinstitusjoner	oppjustere	estimatene	slik	at	de	
gjenspeiler	deres	erfaring	med	mislighold	og	tap.

4.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	FOR	EGENKAPITALENGASJEMENTER	I	
HENHOLD	TIL	METODEN	MED	INTERNE	MODELLER

4.1.		 Kapitalkrav	og	risikokvantifisering

115.		For	beregning	av	kapitalkrav	skal	kredittinstitusjoner	oppfylle	følgende	standarder:

a)	 Estimatet	av	potensielle	tap	skal	være	robust	overfor	negative	markedsbevegelser	som	er	relevante	for	
den	langsiktige	risikoprofilen	til	kredittinstitusjonens	særlige	beholdninger.	De	data	som	benyttes	for	å	
vise	fordelingen	av	avkastning,	skal	dekke	den	lengste	utvalgsperioden	som	egnede	data	er	tilgjengelige	
for,	for	å	avspeile	risikoprofilen	til	kredittinstitusjonens	særlige	egenkapitalengasjementer.	Dataene	som	
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benyttes,	skal	være	tilstrekkelige	til	å	kunne	gi	forsiktige,	statistisk	pålitelige	og	robuste	tapsestimater	
som	 ikke	 bare	 er	 basert	 på	 subjektive	 eller	 skjønnsmessige	 vurderinger.	 Kredittinstitusjoner	 skal	
godtgjøre	 overfor	 vedkommende	myndigheter	 at	 det	 sjokk	 som	 benyttes,	 gir	 et	 forsiktig	 estimat	 av	
potensielle	 tap	over	en	 relevant	 langsiktig	markeds-	eller	konjunktursyklus.	Kredittinstitusjonen	skal	
kombinere	empirisk	analyse	av	tilgjengelige	opplysninger	med	justeringer	basert	på	en	rekke	faktorer	
for	 å	 oppnå	modellresultater	 som	 er	 tilstrekkelig	 realistiske	 og	 forsiktige.	 Når	 det	 skal	 konstrueres	
modeller	 for	 risikoutsatt	 verdi	 (VaR-modeller)	 som	 estimerer	 potensielle	 kvartalsvise	 tap,	 kan	
kredittinstitusjoner	 benytte	 kvartalsvise	 opplysninger	 eller	 konvertere	 data	 for	 perioder	med	 kortere	
horisont	til	en	kvartalsvis	ekvivalent	ved	hjelp	av	en	analytisk	hensiktsmessig	metode	som	bygger	på	
empirisk	 dokumentasjon,	 og	 gjennom	 en	 godt	 utviklet	 og	 dokumentert	 prosess	 og	 analyse.	 En	 slik	
tilnærmingsmåte	 skal	 anvendes	 forsiktig	og	konsekvent	over	 tid.	Dersom	bare	begrensede	 relevante	
data	er	tilgjengelige,	skal	kredittinstitusjonen	legge	til	egnede	sikkerhetsmarginer.	

b)	 De	modeller	som	benyttes,	skal	være	tilstrekkelige	til	å	kunne	fange	opp	all	vesentlig	risiko	som	ligger	
i	egenkapitalavkastning,	herunder	både	generell	markedsrisiko	og	spesifikt	risikoengasjement	knyttet	til	
kredittinstitusjonens	egenkapitalportefølje.	De	interne	modellene	skal	på	en	tilstrekkelig	måte	forklare	
historiske	prisvariasjoner,	fange	opp	både	omfanget	av	og	endringer	i	sammensetningen	av	potensielle	
konsentrasjoner,	og	være	tilstrekkelig	robuste	overfor	negative	markedsforhold.	De	risikoengasjementer	
som	er	representert	i	de	opplysningene	som	benyttes	til	estimeringen,	skal	svare	til,	eller	i	det	minste	være	
sammenlignbare	med,	de	opplysningene	som	gjelder	kredittinstitusjonens	egenkapitalengasjementer.

c)	 Den	 interne	 modellen	 skal	 være	 hensiktsmessig	 for	 risikoprofilen	 og	 kompleksiteten	 til	 en	
kredittinstitusjons	egenkapitalportefølje.	Dersom	en	kredittinstitusjon	innehar	vesentlige	beholdninger	
med	verdier	som	er	svært	 ikke-lineære	av	natur,	skal	de	interne	modellene	utformes	slik	at	de	på	en	
hensiktsmessig	måte	fanger	opp	den	risiko	som	er	forbundet	med	slike	instrumenter.

d)	 Innplassering	av	individuelle	posisjoner	 i	 tilnærmingsverdier,	markedsindekser	og	risikofaktorer	skal	
være	rimelig,	intuitiv	og	solid	fundert.

e)	 Kredittinstitusjoner	skal	ved	empirisk	analyse	godtgjøre	risikofaktorenes	egnethet,	herunder	deres	evne	
til	å	dekke	både	generell	og	spesifikk	risiko.	

f)	 Estimatene	av	avkastningsvolatilitet	for	egenkapitalengasjementer	skal	omfatte	relevante	og	tilgjengelige	
data,	informasjon	og	metoder.	Interne	data	eller	data	fra	eksterne	kilder	(herunder	fellesopplysninger)	
som	er	kontrollert	uavhengig	av	hverandre,	skal	benyttes.

g)	 Det	skal	være	innført	et	strengt	og	omfattende	stresstestingsprogram.

4.2.	 Framgangsmåte	for	risikohåndtering	og	kontroller

116.		Med	hensyn	til	utvikling	og	bruk	av	interne	modeller	for	kapitalkravformål	skal	kredittinstitusjoner	innføre	
retningslinjer,	framgangsmåter	og	kontroller	for	å	sikre	integriteten	til	modellen	og	modellprosessen.	Disse	
retningslinjene,	framgangsmåtene	og	kontrollene	skal	omfatte	følgende:	

a)	 Full	 integrering	 av	 den	 interne	 modellen	 i	 kredittinstitusjonens	 generelle	 informasjonssystemer	 for	
risikohåndtering	 og	 i	 forvaltningen	 av	 egenkapital	 utenfor	 handelsporteføljen.	 Interne	 modeller	
skal	 være	 fullt	 integrert	 i	 kredittinstitusjonens	 infrastruktur	 for	 risikohåndtering	 dersom	 de	 særlig	
benyttes	 til	 å	måle	 og	 vurdere	 egenkapitalporteføljens	 resultat	 (herunder	 risikojustert	 resultat),	 til	 å	
fordele	 økonomisk	 kapital	 til	 egenkapitalengasjementer	 og	 til	 å	 vurdere	 generell	 kapitaldekning	 og	
framgangsmåten	for	investeringshåndtering.

b)	 Fastsatte	 forvaltningssystemer,	 framgangsmåter	 og	 kontrollfunksjoner	 for	 å	 sikre	 periodisk	 og	
uavhengig	 gjennomgåelse	 av	 alle	 elementer	 i	 den	 interne	 modellprosessen,	 herunder	 godkjenning	
av	 modellrevisjoner,	 kontroll	 av	 data	 som	 benyttes	 i	 modellen	 og	 gjennomgåelse	 av	 modellens	
resultater,	som	for	eksempel	direkte	kontroll	av	risikoberegninger.	Disse	gjennomgåelsene	skal	vurdere	
nøyaktighet,	fullstendighet	og	egnethet	for	data	som	benyttes	i	modellen,	samt	resultater,	og	fokusere	
på	både	å	finne	og	begrense	potensielle	feil	i	tilknytning	til	kjente	svakheter	og	å	identifisere	ukjente	
modellsvakheter.	Slike	gjennomgåelser	kan	utføres	av	en	intern	uavhengig	enhet,	eller	av	en	uavhengig	
ekstern	tredjemann.

c)	 Adekvate	 systemer	 og	 framgangsmåter	 for	 overvåking	 av	 investeringsbegrensninger	 og	
risikoengasjementer	for	egenkapitalengasjementer.

d)	 De	enhetene	som	har	ansvar	for	utforming	og	anvendelse	av	modellen,	skal	være	funksjonelt	uavhengige	
av	enhetene	med	ansvar	for	forvaltningen	av	de	enkelte	investeringene.
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e)	 De	parter	som	har	ansvar	for	enhver	side	av	modellprosessen,	skal	være	tilstrekkelig	kvalifisert.	Ledelsen	
skal	tildele	tilstrekkelig	kvalifisert	og	kompetent	personale	til	modellfunksjonen.

4.3.		 Validering	og	dokumentasjon

117.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 et	 robust	 system	 for	 å	 validere	 nøyaktighet	 og	 konsekvens	 med	
hensyn	 til	sine	 interne	modeller	og	modellprosesser.	Alle	vesentlige	elementer	 i	de	 interne	modellene	og	
modellprosessen	og	valideringen	skal	dokumenteres.

118.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	den	interne	framgangsmåten	for	validering	til	å	vurdere	resultatet	av	sine	
interne	modeller	og	framgangsmåter	på	en	konsekvent	og	meningsfylt	måte.

119.		De	metoder	og	opplysninger	som	benyttes	for	den	kvantitative	valideringen,	skal	være	konsekvente	over	tid.	
Endringer	i	estimerings-	og	valideringsmetoder	og	opplysninger	(både	datakilder	og	perioder	som	omfattes)	
skal	dokumenteres.

120.		Kredittinstitusjoner	 skal	 regelmessig	 sammenligne	 faktisk	 egenkapitalavkastning	 (beregnet	 ved	 hjelp	 av	
realiserte	 og	urealiserte	 gevinster	 og	 tap)	med	modellerte	 estimater.	 Slike	 sammenligninger	 skal	 benytte	
historiske	opplysninger	som	omfatter	så	lange	perioder	som	mulig.	Kredittinstitusjonen	skal	dokumentere	
de	metoder	og	opplysninger	som	benyttes	ved	slike	sammenligninger.	Denne	analysen	og	dokumentasjonen	
skal	ajourføres	minst	hvert	år.

121.		Kredittinstitusjoner	skal	benytte	andre	kvantitative	valideringsverktøy	og	sammenligninger	med	eksterne	
datakilder.	 Analysen	 skal	 være	 basert	 på	 opplysninger	 som	 er	 egnet	 for	 porteføljen,	 som	 ajourføres	
regelmessig	og	som	omfatter	en	relevant	observasjonsperiode.	Kredittinstitusjoners	interne	vurderinger	av	
ytelsen	til	deres	modeller	skal	være	basert	på	en	så	lang	periode	som	mulig.

122.		Kredittinstitusjoner	skal	ha	innført	solide	interne	standarder	for	situasjoner	der	sammenligning	av	faktiske	
egenkapitalavkastninger	 med	 modellens	 estimater	 stiller	 spørsmål	 ved	 validiteten	 av	 estimatene	 eller	
ved	 selve	modellene.	Disse	 standardene	 skal	 ta	 hensyn	 til	 konjunktursykluser	 og	 lignende	 systematiske	
variasjoner	i	egenkapitalavkastning.	Alle	justeringer	av	interne	modeller	som	reaksjon	på	modellrevisjoner	
skal	dokumenteres	og	være	i	samsvar	med	kredittinstitusjonens	standarder	for	modellrevisjon.

123.		Den	interne	modellen	og	modellprosessen	skal	dokumenteres,	herunder	ansvarsområdene	til	parter	som	er	
involvert	i	modellarbeidet,	i	modellgodkjenningen	og	modellrevisjonen.

5.	 FORETAKSSTYRING	OG	KONTROLL

5.1.		 Foretaksstyring

124.		 Alle	 vesentlige	 sider	 ved	 kredittvurderings-	 og	 estimeringsprosessene	 skal	 godkjennes	 av	
kredittinstitusjonens	ledelsesorgan	som	beskrevet	 i	artikkel	11,	eller	av	en	komité	nedsatt	av	dette,	samt	
av	den	øverste	administrative	ledelsen.	Disse	partene	skal	ha	en	generell	forståelse	av	kredittinstitusjonens	
kredittvurderingssystemer	og	detaljerte	kunnskaper	om	de	tilknyttede	årsberetningene.

125.		 Den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 skal	 underrette	 ledelsesorganet	 nevnt	 i	 artikkel	 11,	 eller	 en	 komité	
nedsatt	av	dette,	om	vesentlige	endringer	i	eller	unntak	fra	fastsatte	retningslinjer	som	på	en	vesentlig	måte	
vil	påvirke	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemers	funksjon.

126.		 Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	ha	en	god	forståelse	av	kredittvurderingssystemenes	utforming	og	
funksjon.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	løpende	sikre	at	kredittvurderingssystemene	fungerer	på	
en	ordentlig	måte.	Den	øverste	administrative	ledelsen	skal	holdes	regelmessig	informert	av	enhetene	for	
kredittrisikokontroll	om	resultatene	av	kredittvurderingsprosessen,	områder	der	det	er	behov	for	forbedring,	
og	status	for	arbeidet	med	å	forbedre	tidligere	identifiserte	svakheter.

127.		 Intern	 kredittvurderingsbasert	 analyse	 av	 kredittinstitusjonens	 kredittrisikoprofil	 skal	 være	 en	 viktig	
del	 av	 årsberetningene	 til	 disse	partene.	Beretningene	 skal	minst	 omfatte	 risikoprofil	 fordelt	 på	klasser,	
bevegelse	mellom	klasser,	estimering	av	relevante	parametrer	for	hver	klasse	og	sammenligning	av	faktiske	
misligholdsrater,	 og	 i	 den	utstrekning	egne	 estimater	blir	 benyttet	 for	 faktiske	LGD-verdier	og	 faktiske	
konverteringsfaktorer,	 forventede	 verdier	 og	 resultater	 av	 stresstestene.	 Beretningenes	 hyppighet	 skal	
avhenge	av	betydningen	og	typen	av	opplysninger	og	av	mottakerens	nivå.
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5.2.		 Kredittrisikokontroll

128.		Kontrollenheten	for	kredittrisiko	skal	være	uavhengig	av	de	personal-	og	ledelsesfunksjoner	som	har	ansvar	
for	å	ta	initiativ	til	eller	fornye	engasjementer,	og	rapportere	direkte	til	den	øverste	administrative	ledelsen.	
Enheten	skal	ha	ansvar	for	utformingen	eller	utvelgingen,	gjennomføringen,	kontrollen	og	resultatene	av	
kredittvurderingssystemene.	 Den	 skal	 regelmessig	 utarbeide	 og	 analysere	 rapporter	 om	 resultatene	 av	
kredittvurderingssystemene.

129.		Ansvarsområdene	for	kontrollenheten(e)	for	kredittrisiko	skal	omfatte	

a)	 undersøkelse	og	overvåking	av	risikoklasser	og	grupper,	

b)	 utarbeiding	og	analyse	av	sammendragsrapporter	fra	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemer,	

c)	 gjennomføring	av	 framgangsmåter	 for	å	kontrollere	at	definisjonene	av	 risikoklasser	og	grupper	blir	
konsekvent	anvendt	i	alle	avdelinger	og	geografiske	områder,	

d)	 gjennomgåelse	 og	 dokumentasjon	 av	 eventuelle	 endringer	 i	 kredittvurderingsprosessen,	 herunder	
grunnene	for	slike	endringer,	

e)	 gjennomgåelse	av	kredittvurderingskriteriene	for	å	vurdere	om	de	fremdeles	kan	forutsi	risiko.	Endringer	
i	kredittvurderingsprosessen,	kriterier	eller	individuelle	kredittvurderingsparametrer	skal	dokumenteres	
og	oppbevares,	

f)	 aktiv	deltaking	 i	utforming	eller	utvelging,	gjennomføring	og	validering	av	modeller	 som	benyttes	 i	
kredittvurderingsprosessen,

g)	 kontroll	av	og	tilsyn	med	modeller	som	benyttes	i	kredittvurderingsprosessen,	og	

h)	 løpende	gjennomgåelse	av	og	endringer	i	modeller	som	benyttes	i	kredittvurderingsprosessen.

130.		Uten	hensyn	til	nr.	129	kan	kredittinstitusjoner	som	benytter	felles	opplysninger	i	samsvar	med	nr.	57	og	58,	
sette	ut	følgende	oppgaver:

a)	 utarbeiding	 av	 opplysninger	 som	 er	 relevante	 for	 undersøkelse	 og	 overvåking	 av	 risikoklasser	 og	
grupper,	

b)	 utarbeiding	av	sammendragsrapporter	fra	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemer,	

c)	 utarbeiding	 av	 opplysninger	 som	 er	 relevante	 for	 gjennomgåelse	 av	 kredittvurderingskriterier	 for	 å	
vurdere	om	de	fremdeles	kan	forutsi	risiko,	

d)	 dokumentasjon	 av	 endringer	 i	 kredittvurderingsprosessen,	 kriterier	 eller	 individuelle	
kredittvurderingsparametrer,	og	

e)	 utarbeiding	av	opplysninger	som	er	relevante	for	 løpende	gjennomgåelse	av	og	endringer	 i	modeller	
som	benyttes	i	kredittvurderingsprosessen.

Kredittinstitusjoner	som	anvender	disse	mulighetene,	skal	sikre	at	vedkommende	myndigheter	har	tilgang	til	
alle	relevante	opplysninger	fra	tredjemann	som	er	nødvendige	for	å	undersøke	om	minstekravene	overholdes,	
og	 at	 vedkommende	myndigheter	 kan	 utføre	 undersøkelser	 på	 stedet	 i	 samme	 utstrekning	 som	 innenfor	
kredittinstitusjonen.

5.3.		 Internrevisjon

131.		Enheten	for	internrevisjon	eller	en	annen	sammenlignbar	uavhengig	revisjonsenhet	skal	minst	en	gang	i	året	
gjennomgå	kredittinstitusjonens	kredittvurderingssystemer	og	deres	funksjon,	herunder	kredittfunksjonens	
virksomhet	og	estimering	av	PD-verdier,	LGD-verdier,	EL-verdier	og	konverteringsfaktorer.	Områder	som	
skal	gjennomgås,	skal	omfatte	kontroll	av	om	alle	relevante	minstekrav	blir	overholdt.

______
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VEDLEGG VIII

KREDITTRISIKOREDUKSJON

DEL	1	

Godtakbare	former	for	kredittrisikoreduksjon

1.	 Denne	del	inneholder	former	for	kredittrisikoreduksjon	som	kan	godtas	i	henhold	til	artikkel	92.

2.	 I	dette	vedlegg	menes	med:	

«sikret	utlånstransaksjon»	enhver	transaksjon	som	fører	til	et	engasjement	som	det	stilles	sikkerhet	for,	og	
som	ikke	inneholder	en	bestemmelse	som	gir	kredittinstitusjonen	rett	til	å	motta	hyppige	marginbetalinger,	
og

«kapitalmarkedstransaksjon»	enhver	transaksjon	som	fører	til	et	engasjement	som	det	stilles	sikkerhet	for,	
og	som	inneholder	en	bestemmelse	som	gir	kredittinstitusjonen	rett	til	å	motta	hyppige	marginbetalinger.

1.	 FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

1.1.		 Motregning	i	balansen

3.	 Motregning	i	balansen	av	gjensidige	krav	mellom	kredittinstitusjonen	og	dens	motpart	kan	anerkjennes	som	
godtakbart.

4.	 Uten	at	det	berører	nr.	5	er	godtakbarheten	begrenset	til	gjensidige	kontantbalanser	mellom	kredittinstitusjonen	
og	motparten.	Bare	den	långivende	kredittinstitusjons	utlån	og	innskudd	kan	være	gjenstand	for	en	endring	
av	 risikovektede	engasjementsbeløp	og,	der	dette	er	 relevant,	 forventede	 tapsbeløp	som	et	 resultat	av	en	
avtale	om	motregning	i	balansen.

1.2.		 Rammeavtaler	 om	 motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner

5.	 For	kredittinstitusjoner	som	har	vedtatt	den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	del	3,	
kan	virkningene	av	tosidige	motregningskontrakter	som	omfatter	gjenkjøpsavtaler,	lånetransaksjoner	som	
gjelder	verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner	med	en	motpart,	godkjennes.	
Uten	at	det	berører	vedlegg	II	til	direktiv	2006/49/EF	skal	den	sikkerhet	som	stilles,	og	de	verdipapirer	eller	
råvarer	som	lånes	i	henhold	til	slike	avtaler,	være	i	samsvar	med	godkjenningskravene	for	sikkerheter	fastsatt	
i	nr.	7-11	for	å	bli	godkjent.

1.3.		 Sikkerheter

6.	 Dersom	den	teknikken	for	kredittrisikoreduksjon	som	benyttes,	baserer	seg	på	kredittinstitusjonens	rett	til	å	
realisere	eller	tilbakeholde	eiendeler,	er	godtakbarheten	avhengig	av	om	risikovektede	engasjementsbeløp,	
og	dersom	dette	er	relevant,	forventede	tapsbeløp,	blir	beregnet	 i	henhold	til	artikkel	78-83	eller	artikkel	
84-89.	 Godtakbarheten	 er	 videre	 avhengig	 av	 om	 det	 er	 den	 enkle	 metoden	 for	 finansielle	 sikkerheter	
eller	 den	 avanserte	metoden	 for	finansielle	 sikkerheter	 i	 henhold	 til	 del	 3	 som	benyttes.	 I	 tilknytning	 til	
gjenkjøpsavtaler	 og	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer,	 er	 godtakbarheten	 også	
avhengig	av	om	transaksjonen	registreres	utenfor	eller	i	handelsporteføljen.

1.3.1.	 Godtakbarhet	i	henhold	til	alle	metoder

7.	 Følgende	finansielle	poster	kan	anerkjennes	som	godtakbar	sikkerhet	i	henhold	til	alle	metoder:	

a)	 kontantinnskudd	 hos	 den	 långivende	 kredittinstitusjon	 eller	 kontantlignende	 finansielle	 instrumenter	
som	innehas	av	denne,	
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b)	 obligasjoner	 utstedt	 av	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker,	 dersom	 disse	 obligasjonene	 har	 en	
kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 eller	 et	 eksportkredittbyrå	 som	
er	 anerkjent	 som	valgbare	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83,	 og	 som	 av	 vedkommende	myndighet	 er	 gitt	
risikoklasse	4	eller	høyere	 i	henhold	 til	 reglene	 for	 fastsettelse	av	 risikovekt	 for	engasjementer	med	
sentralmyndigheter	og	sentralbanker	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

c)	 obligasjoner	utstedt	av	institusjoner,	dersom	disse	obligasjonene	har	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	av	vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	3	eller	
høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	med	kredittinstitusjoner	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	

d)	 obligasjoner	utstedt	av	andre	foretak,	dersom	disse	obligasjonene	har	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	av	vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	3	eller	
høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	
artikkel	78-83,	

e)	 obligasjoner	med	en	kortsiktig	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	
som	av	vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	3	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	
av	risikovekt	for	kortsiktige	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

f)	 aksjer	eller	konvertible	obligasjoner	som	omfattes	av	en	hovedindeks,	og	

g)	 gull.

Med	hensyn	til	bokstav	b)	skal	«obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	sentralbanker»	omfatte	

i)	 obligasjoner	utstedt	av	regionale	eller	lokale	myndigheter,	der	engasjementer	med	disse	skal	behandles	
som	 engasjementer	 med	 de	 sentralmyndigheter	 under	 hvis	 jurisdiksjon	 de	 er	 etablert	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	

ii)	 obligasjoner	utstedt	av	offentlige	foretak,	som	behandles	som	engasjementer	med	sentralmyndigheter	i	
samsvar	med	nr.	15	i	del	1	i	vedlegg	VI,	

iii)	 obligasjoner	utstedt	 av	multilaterale	utviklingsbanker	 som	er	gitt	 en	 risikovekt	på	0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	og	

iv)	 obligasjoner	 utstedt	 av	 internasjonale	 organisasjoner	 som	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83.

Med	hensyn	til	bokstav	c)	skal	«obligasjoner	utstedt	av	institusjoner»	omfatte	

i)	 andre	obligasjoner	utstedt	av	regionale	eller	lokale	myndigheter	enn	dem	der	engasjementer	med	disse	
skal	behandles	som	engasjementer	med	de	sentralmyndigheter	under	hvis	jurisdiksjon	de	er	etablert	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	

ii)	 obligasjoner	utstedt	av	offentlige	foretak	der	engasjementer	med	disse	skal	behandles	som	engasjementer	
med	kredittinstitusjoner	i	henhold	til	artikkel	78-83,	og	

iii)	 andre	obligasjoner	utstedt	av	multilaterale	utviklingsbanker	enn	dem	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	
henhold	til	artikkel	78-83.	

8.	 Obligasjoner	utstedt	av	institusjoner	hvis	verdipapirer	ikke	har	noen	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	
ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	kan	anerkjennes	som	godtakbar	sikkerhet	dersom	de	oppfyller	følgende	
kriterier:

a)	 de	er	notert	på	en	godkjent	børs,	

b)	 de	oppfyller	vilkårene	for	obligasjoner	med	fortrinnsrett,	
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c)	 alle	 andre	 kredittvurderte	 verdipapirer	med	 samme	 fortrinnsrett	 fra	 den	 utstedende	 institusjonen	har	
en	kredittvurdering	 foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	av	vedkommende	
myndighet	 er	 gitt	 risikoklasse	 3	 eller	 høyere	 i	 henhold	 til	 reglene	 for	 fastsettelse	 av	 risikovekt	 for	
engasjementer	med	institusjoner	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

d)	 den	 långivende	kredittinstitusjon	har	 ingen	opplysninger	 som	 tyder	 på	 at	 emisjonen	vil	 berettige	 en	
kredittvurdering	under	den	som	er	angitt	i	bokstav	c),	og	

e)	 kredittinstitusjonen	 kan	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 markedslikviditeten	 til	
instrumentet	er	tilstrekkelig	for	disse	formål.

9.	 Enheter	i	foretak	for	kollektiv	investering	kan	anerkjennes	som	godtakbar	sikkerhet	dersom	følgende	
vilkår	er	oppfylt:

a)	 de	har	en	daglig	kursnotering	på	en	offentlig	børs,	og	

b)	 foretaket	 for	kollektiv	 investering	begrenser	seg	 til	å	 investere	 i	 instrumenter	som	kan	anerkjennes	 i	
henhold	til	nr.	7	og	8.

Et	foretak	for	kollektiv	investerings	bruk	(eller	potensiell	bruk)	av	derivater	for	å	sikre	tillatte	investeringer	
skal	ikke	forhindre	at	enheter	i	vedkommende	foretak	kan	være	godtakbare.

10.	 Med	hensyn	til	nr.	7	bokstav	b)-e),	dersom	et	verdipapir	har	to	kredittvurderinger	foretatt	av	valgbare	eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner,	skal	den	minst	gunstige	vurderingen	komme	til	anvendelse.	I	tilfeller	der	et	
verdipapir	har	flere	 enn	 to	kredittvurderinger	 foretatt	 av	valgbare	 eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	
skal	de	to	gunstigste	vurderingene	komme	til	anvendelse.	Dersom	de	to	gunstigste	kredittvurderingene	er	
forskjellige,	skal	den	minst	gunstige	av	de	to	komme	til	anvendelse.

1.3.2.	 Andre	godtakbare	sikkerheter	i	henhold	til	den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter

11.		I	 tillegg	 til	 sikkerheter	 i	 henhold	 til	 nr.	 7-10,	 der	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 den	 avanserte	 metoden	
for	finansielle	 sikkerheter	 i	henhold	 til	del	3,	kan	 følgende	finansielle	poster	anerkjennes	som	godtakbar	
sikkerhet:	

a)	 aksjer	eller	konvertible	obligasjoner	som	ikke	omfattes	av	en	hovedindeks,	men	som	omsettes	på	en	
anerkjent	børs,	og	

b)	 enheter	i	foretak	for	kollektiv	investering	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

i)	 de	har	en	daglig	kursnotering	på	en	offentlig	børs,	og	

ii)	 foretaket	for	kollektiv	investering	begrenser	seg	til	å	investere	i	instrumenter	som	kan	anerkjennes	
i	henhold	til	nr.	7	og	8,	og	i	postene	nevnt	i	bokstav	a)	i	dette	nummer.

Et	 foretak	 for	 kollektiv	 investerings	 bruk	 (eller	 potensiell	 bruk)	 av	 derivater	 for	 å	 sikre	 tillatte	
investeringer	skal	ikke	forhindre	at	enheter	i	vedkommende	foretak	kan	anerkjennes.

1.3.3.	 Andre	godtakbare	sikkerheter	med	hensyn	til	beregninger	i	henhold	til	artikkel	84-89

12.		I	 tillegg	 til	 sikkerheter	 som	 nevnt	 ovenfor	 kommer	 bestemmelsene	 i	 nr.	 13-22	 til	 anvendelse	 dersom	
en	 kredittinstitusjon	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 i	 henhold	 til	
tilnærmingsmåten	i	artikkel	84-89:	
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a)	 Sikkerhet	i	fast	eiendom

13.		Boligeiendom	som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	eller	den	reelle	eieren	i	tilfelle	av	personlige	
investeringsselskaper,	samt	næringseiendom,	dvs.	kontorlokaler	og	andre	næringslokaler,	kan	anerkjennes	
som	godtakbar	sikkerhet	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 verdien	 av	 eiendommen	 er	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 debitors	 kredittkvalitet.	 Dette	 kravet	
utelukker	ikke	situasjoner	der	rent	makroøkonomiske	faktorer	påvirker	både	verdien	av	eiendommen	og	
låntakers	oppfyllelse	av	sine	forpliktelser,	og	

b)	 låntakers	 risiko	 er	 ikke	 i	 vesentlig	 grad	 avhengig	 av	 den	 underliggende	 eiendommen	 eller	 det	
underliggende	 prosjektet,	men	 heller	 av	 låntakers	 underliggende	 evne	 til	 å	 tilbakebetale	 gjelden	 fra	
andre	kilder.	Derfor	er	tilbakebetaling	av	kreditten	ikke	i	vesentlig	grad	avhengig	av	kontantstrømmer	
generert	av	den	underliggende	eiendommen	som	tjener	som	sikkerhet.

14.		Kredittinstitusjoner	kan	også	anerkjenne	aksjer	i	finske	boligselskaper	som	utøver	virksomhet	i	henhold	til	
den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	tilsvarende	lovgivning,	og	som	gjelder	boligeiendom	
som	er	eller	vil	bli	benyttet	eller	leid	ut	av	eieren,	som	godtakbar	sikkerhet	i	boligeiendom,	forutsatt	at	disse	
vilkårene	er	oppfylt.

15.		Vedkommende	myndigheter	kan	også	tillate	kredittinstitusjoner	å	anerkjenne	aksjer	i	finske	boligselskaper	
som	utøver	virksomhet	 i	henhold	til	den	finske	loven	av	1991	om	boligselskaper	eller	senere	 tilsvarende	
lovgivning,	som	godtakbar	sikkerhet	i	næringseiendom,	forutsatt	at	disse	vilkårene	er	oppfylt.

16.		Vedkommende	myndigheter	kan	sette	til	side	kravet	om	at	kredittinstitusjoner	skal	opptre	i	samsvar	med	
vilkåret	i	nr.	13	bokstav	b)	for	engasjementer	som	er	sikret	i	boligeiendom	på	territoriet	til	vedkommende	
medlemsstat,	 dersom	 vedkommende	 myndigheter	 har	 dokumentasjon	 på	 at	 det	 relevante	 markedet	
er	velutviklet	og	har	vært	 etablert	 lenge,	og	at	 tapsprosentene	er	 tilstrekkelig	 lave	 til	 å	begrunne	en	 slik	
behandling.	Dette	skal	ikke	være	til	hinder	for	at	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	som	ikke	
benytter	dette	unntaket,	 anerkjenner	 som	godtakbar	 sikkerhet	boligeiendom	som	er	godkjent	 som	dette	 i	
en	annen	medlemsstat	som	resultat	av	dette	unntaket.	Medlemsstatene	skal	offentliggjøre	i	hvilken	grad	de	
benytter	dette	unntaket.

17.		Vedkommende	myndigheter	i	medlemsstatene	kan	sette	til	side	kravet	om	at	kredittinstitusjoner	skal	opptre	
i	samsvar	med	vilkåret	i	nr.	13	bokstav	b)	for	næringseiendom	på	territoriet	til	vedkommende	medlemsstat,	
dersom	vedkommende	myndigheter	har	dokumentasjon	på	at	det	relevante	markedet	er	velutviklet	og	har	
vært	 etablert	 lenge,	 og	 at	 tapsprosenter	 som	 er	 resultat	 av	 utlån	 sikret	 med	 næringseiendom,	 oppfyller	
følgende	vilkår:	

a)	 tap	som	stammer	fra	utlån	med	næringseiendom	som	sikkerhet	opptil	50	%	av	markedsverdien	(eller	
eventuelt	60	%	av	pantelånsverdien,	dersom	denne	verdien	er	lavere)	overstiger	ikke	0,3	%	av	utestående	
lån	med	næringseiendom	som	sikkerhet	i	et	gitt	år,	og	

b)	 samlede	 tap	 som	 stammer	 fra	 utlån	med	 næringseiendom	 som	 sikkerhet,	 overstiger	 ikke	 0,5	%	 av	
utestående	lån	med	næringseiendom	som	sikkerhet	i	et	gitt	år.

18.		Dersom	 ingen	 av	 disse	 vilkårene	 er	 oppfylt	 i	 et	 gitt	 år,	 vil	 denne	 behandlingen	 ikke	 kunne	 benyttes	 før	
vilkårene	er	oppfylt	i	et	påfølgende	år.

19.		Vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	kan	anerkjenne	som	godtakbar	sikkerhet	i	næringseiendom,	
sikkerhet	som	er	godkjent	i	en	annen	medlemsstat	som	resultat	av	unntaket	i	nr.	17.

b)	 Fordringer

20.		Vedkommende	myndigheter	kan	anerkjenne	som	godtakbar	sikkerhet	fordringer	som	er	knyttet	til	en	eller	
flere	kommersielle	transaksjoner	med	en	opprinnelig	løpetid	på	ett	år	eller	mindre.	Godtakbare	fordringer	
omfatter	ikke	fordringer	tilknyttet	verdipapiriseringer,	underdeltaking	eller	kredittderivater,	eller	beløp	som	
tilknyttede	tredjemenn	skylder.
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c)	 Andre	fysiske	sikkerheter

21.		Vedkommende	myndigheter	kan	anerkjenne	som	godtakbar	sikkerhet	fysiske	gjenstander	av	en	annen	type	
enn	dem	som	er	nevnt	i	nr.	13-19	dersom	følgende	er	godtgjort:

a)	 Det	finnes	likvide	markeder	for	avhending	av	sikkerheten	på	en	rask	og	økonomisk	effektiv	måte.	

b)	 Det	finnes	veletablerte	offentlig	tilgjengelige	markedspriser	for	sikkerheten.	Kredittinstitusjonen	skal	
kunne	godtgjøre	at	det	ikke	foreligger	bevis	for	at	de	nettoprisene	den	mottar	når	sikkerheten	realiseres,	
i	betydelig	grad	avviker	fra	disse	markedsprisene.

d)	 Leieavtaler

22.		I	henhold	til	bestemmelser	i	del	3	nr.	72,	når	kravene	i	del	2	nr.	11	er	oppfylt,	vil	engasjementer	som	følge	av	
transaksjoner	der	en	kredittinstitusjon	leier	ut	eiendom	til	en	tredjemann,	bli	behandlet	på	samme	måte	som	
lån	med	sikkerhet	i	den	typen	eiendom	som	leies	ut.

1.4.		 Annen	finansiert	kredittbeskyttelse

1.4.1.	 Kontantinnskudd	hos,	eller	kontantlignende	finansielle	instrumenter	som	innehas	av,	en	tredjemannsinstitusjon.

23.		Kontantinnskudd	hos,	eller	kontantlignende	finansielle	instrumenter	som	innehas	av,	en	tredjemannsinstitusjon	
uten	at	det	foreligger	en	depotavtale,	og	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon,	kan	
anerkjennes	som	godtakbar	kredittbeskyttelse.

1.4.2.	 Livsforsikringspoliser	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon

24.		Livsforsikringspoliser	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon,	kan	anerkjennes	som	
godtakbar	kredittbeskyttelse.

1.4.3.	 Institusjoners	instrumenter	som	gjenkjøpes	på	anmodning

25.		Instrumenter	 utstedt	 av	 tredjemannsinstitusjoner	 som	 på	 anmodning	 vil	 bli	 gjenkjøpt	 av	 vedkommende	
institusjon,	kan	anerkjennes	som	godtakbar	kredittbeskyttelse.

2.	 IKKE-FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

2.1.		 Godtakbare	ytere	av	beskyttelse	i	henhold	til	alle	metoder

26.		Følgende	parter	kan	anerkjennes	som	godtakbare	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse:

a)	 sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	

b)	 regionale	eller	lokale	myndigheter,	

c)	 multilaterale	utviklingsbanker,	

d)	 internasjonale	organisasjoner	dersom	engasjementer	med	disse	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	
artikkel	78-83,	

e)	 offentlige	 foretak	 dersom	 fordringer	 på	 disse	 blir	 behandlet	 av	 vedkommende	 myndigheter	 som	
fordringer	på	institusjoner	eller	sentralmyndigheter	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

f)	 institusjoner,	og	
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g)	 andre	foretak,	herunder	kredittinstitusjonens	morforetak,	datterforetak	og	tilknyttede	foretak,	som	

i)	 har	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	 av	
vedkommende	myndighet	er	gitt	risikoklasse	2	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	
risikovekt	for	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83,	og	

ii)	 når	det	gjelder	kredittinstitusjoner	som	beregner	 risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	
tapsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 84-89,	 ikke	 har	 noen	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 valgbar	
ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 og	 internt	 er	 vurdert	 til	 å	 ha	 en	 PD-verdi	 tilsvarende	 den	
som	 er	 tilknyttet	 kredittvurderinger	 foretatt	 av	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	 som	 av	
vedkommende	myndigheter	anses	for	å	tilsvare	risikoklasse	2	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	
risikovekting	av	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83.

27.		Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89,	
skal	en	garantist	for	å	kunne	godtas	være	internt	vurdert	av	kredittinstitusjonen	i	samsvar	med	bestemmelsene	
i	vedlegg	VII	del	4.

28.		Som	 unntak	 fra	 nr.	 26	 kan	 medlemsstatene	 også	 anerkjenne	 som	 godtakbare	 ytere	 av	 ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse	andre	finansielle	institusjoner	som	har	tillatelse	fra	og	er	underlagt	tilsyn	av	vedkommende	
myndigheter	 med	 ansvar	 for	 godkjenning	 av	 og	 tilsyn	 med	 kredittinstitusjoner,	 og	 som	 er	 underlagt	
tilsynskrav	som	tilsvarer	dem	som	anvendes	på	kredittinstitusjoner.

2.2		 Godtakbare	ytere	av	beskyttelse	 i	henhold	til	IRB-metoden	som	oppfyller	vilkårene	for	behandlingen	i	
vedlegg	VII	del	1	nr.	4.

29.		Institusjoner,	forsikrings-	og	gjenforsikringsforetak	og	eksportkredittbyråer	som	oppfyller	følgende	vilkår,	
kan	anerkjennes	om	godtakbare	ytere	av	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	som	kvalifiserer	for	behandlingen	
i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4:

–	 yteren	av	beskyttelse	har	tilstrekkelig	sakkunnskap	når	det	gjelder	å	yte	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse,	

–	 yteren	av	beskyttelse	omfattes	av	regler	som	tilsvarer	reglene	i	dette	direktiv,	eller	hadde	på	det	tidspunkt	
kredittbeskyttelsen	ble	ytt,	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	
som	av	vedkommende	myndigheter	anses	for	å	tilsvare	risikoklasse	3	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	
for	risikovekting	av	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

–	 yteren	av	beskyttelse	hadde	på	det	tidspunkt	kredittbeskyttelsen	ble	ytt,	eller	i	en	periode	etter	dette,	
en	intern	kredittvurdering	med	en	PD-verdi	som	er	lik	eller	lavere	enn	den	som	tilsvarer	risikoklasse	2	
eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	risikovekting	av	engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	
78-83,	og	

–	 yteren	 av	 kredittbeskyttelse	 har	 en	 intern	 kredittvurdering	med	 en	 PD-verdi	 som	 er	 lik	 eller	 lavere	
enn	den	som	anses	for	å	tilsvare	risikoklasse	3	eller	høyere	i	henhold	til	reglene	for	risikovekting	av	
engasjementer	med	foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Med	hensyn	til	dette	punkt	skal	kredittbeskyttelse	som	ytes	av	eksportkredittbyråer,	ikke	omfattes	av	
andre	uttrykkelige	motgarantier	fra	sentralmyndigheter.

3.	 TYPER	AV	KREDITTDERIVATER

30.		Følgende	 typer	av	kredittderivater	samt	 instrumenter	som	kan	være	sammensatt	av	slike	kredittderivater,	
eller	som	økonomisk	sett	faktisk	er	tilsvarende,	kan	anerkjennes	som	godtakbare:

a)	 kredittbytteavtaler,

b)	 totalavkastningsbytteavtaler,	og	

c)	 kredittilknyttede	verdipapirer,	i	den	utstrekning	de	er	betalt	med	kontanter.
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31.		Dersom	en	kredittinstitusjon	kjøper	kredittbeskyttelse	gjennom	en	totalavkastningsbytteavtale	og	bokfører	
nettobetalingene	 som	 mottas	 innenfor	 rammen	 av	 bytteavtalen,	 som	 nettoinntekt,	 men	 ikke	 bokfører	
motsvarende	 forringelse	av	verdien	av	eiendelen	 som	er	beskyttet	 (enten	gjennom	reduksjon	av	virkelig	
verdi	eller	ved	et	tillegg	til	fond),	skal	kredittbeskyttelsen	ikke	anerkjennes	som	godtakbar.

3.1.		 Intern	sikring

32.		Når	en	kredittinstitusjon	utfører	en	intern	sikring	ved	hjelp	av	et	kredittderivat	—	dvs.	sikrer	kredittrisikoen	
ved	et	engasjement	utenfor	handelsporteføljen	med	et	kredittderivat	som	er	plassert	i	handelsporteføljen	—	
for	at	beskyttelsen	skal	kunne	anerkjennes	som	godtakbar	i	henhold	til	dette	vedlegg,	skal	kredittrisikoen	
som	blir	overført	til	handelsporteføljen,	overføres	til	en	eller	flere	tredjemenn.	Under	slike	omstendigheter,	
og	 i	 den	 utstrekning	 en	 slik	 overføring	 oppfyller	 kravene	 til	 anerkjennelse	 av	 kredittrisikoreduksjon	 i	
dette	vedlegg,	kommer	reglene	i	del	3-6	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	
tapsbeløp	i	tilfeller	der	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	kreves,	til	anvendelse.

DEL	2	

Minstekrav

1.	 Kredittinstitusjonen	skal	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndigheter	at	den	har	adekvate	framgangsmåter	
for	risikohåndtering	for	å	kontrollere	den	risiko	som	kredittinstitusjonen	kan	bli	eksponert	for	som	et	resultat	
av	at	den	anvender	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon.

2.	 Uten	 hensyn	 til	 om	 det	 foreligger	 kredittrisikoreduksjon	 som	 er	 tatt	 i	 betraktning	 for	 beregning	 av	
risikovektede	engasjementsbeløp	og	eventuelt	 forventede	 tapsbeløp,	 skal	kredittinstitusjoner	 fortsatt	påta	
seg	en	fullstendig	kredittrisikovurdering	av	det	underliggende	engasjementet	og	kunne	godtgjøre	overfor	
vedkommende	myndigheter	at	dette	kravet	er	oppfylt.	I	tilfelle	av	gjenkjøpsavtaler	og/eller	lånetransaksjoner	
som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	skal	det	underliggende	engasjementet,	men	bare	i	henhold	til	dette	
nummer,	anses	for	å	være	engasjementets	nettobeløp.

1.	 FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

1.1.		 Motregningsavtaler	i	balansen	(bortsett	fra	rammeavtaler	om	motregning	som	omfatter	gjenkjøpsavtaler	og/
eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner)

3.	 For	 at	 motregningsavtaler	 i	 balansen	 -	 bortsett	 fra	 rammeavtaler	 om	 motregningsavtaler	 som	 omfatter	
gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 og/eller	 andre	
kapitalmarkedstransaksjoner	 –	 skal	 kunne	 anerkjennes	 i	 henhold	 til	 artikkel	 90-93,	 skal	 følgende	 vilkår	
oppfylles:

a)	 De	skal	være	rettslig	gyldige	og	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner,	også	i	tilfelle	av	
insolvens	eller	konkurs	hos	en	motpart.	

b)	 Kredittinstitusjonen	skal	når	som	helst	kunne	fastslå	hvilke	eiendeler	og	forpliktelser	som	er	omfattet	av	
motregningsavtalen	i	balansen.	

c)	 Kredittinstitusjonen	skal	overvåke	og	kontrollere	risiko	forbundet	med	avslutning	av	kredittbeskyttelsen.	

d)	 Kredittinstitusjonen	skal	overvåke	og	kontrollere	de	relevante	engasjementene	på	nettogrunnlag.

1.2.	 Rammeavtaler	 om	 motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner

4.	 For	at	rammeavtaler	om	motregning	som	omfatter	gjenkjøpsavtaler	og/eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner,	skal	kunne	anerkjennes	i	henhold	til	
artikkel	90-93,	skal	de	

a)	 være	rettslig	gyldige	og	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner,	også	i	tilfelle	av	insolvens	
eller	konkurs	hos	motparten,	
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b)	 gi	den	part	som	ikke	misligholder,	rett	til	å	si	opp	og	avslutte	i	tide	alle	transaksjoner	i	henhold	til	avtalen	
i	tilfelle	av	mislighold,	herunder	i	tilfelle	av	motpartens	konkurs	eller	insolvens,	og	

c)	 føre	til	motregning	av	gevinster	og	tap	på	transaksjoner	som	er	avsluttet	i	henhold	til	en	rammeavtale,	
slik	at	den	ene	part	skylder	ett	enkelt	nettobeløp	til	den	annen	part.

5.	 I	tillegg	skal	minstekravene	for	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	den	avanserte	metoden	
for	finansielle	sikkerheter	i	nr.	6,	oppfylles.

1.3.		 Finansielle	sikkerheter

1.3.1.	 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	i	henhold	til	alle	metoder

6.	 For	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	og	gull	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Lav	korrelasjon

Kredittkvaliteten	til	debitor	og	verdien	av	sikkerheten	skal	ikke	ha	noen	vesentlig	positiv	korrelasjon.

Verdipapirer	 utstedt	 av	 debitor	 eller	 et	 tilknyttet	 konsernforetak,	 kan	 ikke	 godtas.	 Uten	 hensyn	 til	
dette	kan	debitors	egne	utstedelser	av	obligasjoner	som	faller	inn	under	vilkårene	i	vedlegg	VI	del	1	
nr.	68-70,	anerkjennes	som	godtakbare	når	de	er	stilt	som	sikkerhet	for	gjenkjøpsavtaler,	 forutsatt	at	
første	punktum	i	dette	nummer	overholdes.

b)	 Rettssikkerhet

Kredittinstitusjoner	skal	oppfylle	alle	kontraktsmessige	og	lovbestemte	krav	og	treffe	alle	nødvendige	
tiltak	for	å	sikre	at	avtalene	om	sikkerhet	kan	tvangsfullbyrdes	i	henhold	til	den	lovgivning	som	gjelder	
deres	interesse	i	sikkerheten.

Kredittinstitusjoner	 skal	ha	utført	 tilstrekkelige	 rettslige	undersøkelser	 som	bekrefter	 at	 avtalene	om	
sikkerhet	kan	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner.	De	skal	om	nødvendig	utføre	undersøkelsen	
på	nytt	for	å	sikre	at	avtalene	fortsatt	kan	tvangsfullbyrdes.

c)	 Driftskrav

Avtalene	om	sikkerhet	skal	være	behørig	dokumentert,	med	en	klar	og	stabil	framgangsmåte	for	rettidig	
avvikling	av	sikkerheten.

Kredittinstitusjoner	skal	benytte	robuste	framgangsmåter	og	prosesser	for	å	kontrollere	risiko	som	oppstår	
som	følge	av	bruken	av	sikkerheter	—	herunder	risiko	for	manglende	eller	redusert	kredittbeskyttelse,	
verdsettingsrisiko,	 risiko	 forbundet	med	 avslutning	 av	 kredittbeskyttelsen,	 konsentrasjonsrisiko	 som	
oppstår	som	følge	av	bruken	av	sikkerheter,	og	vekselvirkningen	med	kredittinstitusjonens	generelle	
risikoprofil.

Kredittinstitusjonen	skal	ha	skriftlige	retningslinjer	og	praksis	for	hvilke	typer	av	sikkerhet	og	hvilke	
beløp	som	blir	akseptert.

Kredittinstitusjoner	skal	beregne	markedsverdien	av	sikkerheten	og	verdiregulere	den	minst	hver	sjette	
måned	samt	når	kredittinstitusjonen	har	grunn	 til	 å	 tro	at	det	 er	 skjedd	en	betydelig	nedgang	 i	dens	
markedsverdi.

Når	sikkerheten	innehas	av	en	tredjemann,	skal	kredittinstitusjoner	treffe	rimelige	tiltak	for	å	sikre	at	
vedkommende	tredjemann	holder	sikkerheten	atskilt	fra	egne	eiendeler.

1.3.2.	 Andre	minstekrav	 for	anerkjennelse	av	finansielle	sikkerheter	 i	henhold	 til	den	enkle	metoden	 for	finansielle	
sikkerheter

7.	 I	tillegg	til	kravene	i	nr.	6	skal	gjenværende	løpetid	for	beskyttelsen	være	minst	like	lang	som	gjenværende	
løpetid	 for	 engasjementet,	 for	 at	 finansielle	 sikkerheter	 skal	 kunne	 anerkjennes	 i	 henhold	 til	 den	 enkle	
metoden	for	finansielle	sikkerheter.
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1.4.	 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	sikkerhet	i	fast	eiendom

8.	 For	anerkjennelse	av	sikkerhet	i	fast	eiendom	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Rettssikkerhet

Pantelånet	eller	kravet	skal	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	jurisdiksjoner	som	er	relevante	på	det	tidspunkt	
kredittavtalen	 inngås,	 og	 pantelånet	 eller	 kravet	 skal	 være	 korrekt	 registrert	 i	 rett	 tid.	Avtalen	 skal	
gjenspeile	et	fullstendig	pant	(dvs.	alle	juridiske	krav	til	pantet	skal	være	oppfylt).	Beskyttelsesavtalen	
og	den	rettslige	framgangsmåten	som	ligger	til	grunn	for	denne,	skal	sette	kredittinstitusjonen	i	stand	til	
å	realisere	verdien	av	beskyttelsen	innen	rimelig	tid.

b)	 Overvåking	av	verdi	av	fast	eiendom

Verdien	av	eiendommen	skal	overvåkes	ofte	og	minst	en	gang	per	år	for	næringseiendom,	og	minst	hvert	
tredje	år	for	boligeiendom.	Hyppigere	overvåking	skal	utføres	dersom	det	skjer	betydelige	endringer	
i	markedsvilkårene.	Statistiske	metoder	kan	benyttes	 til	 å	overvåke	verdien	av	eiendommen	og	 til	 å	
identifisere	eiendom	som	har	behov	for	verdiregulering.	Verdsettingen	av	eiendommen	skal	gjennomgås	
av	en	uavhengig	takstmann	når	det	foreligger	informasjon	som	viser	at	verdien	av	eiendommen	kan	ha	
falt	vesentlig	i	forhold	til	generelle	markedspriser.	For	lån	som	overstiger	3	millioner	euro	eller	5	%	av	
kredittinstitusjonens	ansvarlige	kapital,	skal	eiendommen	vurderes	på	nytt	av	en	uavhengig	takstmann	
minst	hvert	tredje	år.

Med	 «uavhengig	 takstmann»	 menes	 en	 person	 som	 har	 de	 nødvendige	 kvalifikasjoner,	 evner	 og	
erfaringer	til	å	utføre	en	verdsetting,	og	som	er	uavhengig	av	kredittbeslutningsprosessen.

c)	 Dokumentasjon

De	typer	av	bolig-	og	næringseiendom	som	godtas	av	kredittinstitusjonen,	samt	dens	utlånspolitikk,	skal	
tydelig	dokumenteres.

d)	 Forsikring

Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	overvåke	at	eiendommen	som	anvendes	som	
sikkerhet,	er	tilstrekkelig	forsikret	mot	skade.

1.5.		 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	fordringer	som	sikkerhet

9.	 For	anerkjennelse	av	fordringer	som	sikkerhet	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Rettssikkerhet

i)	 Den	rettslige	avtalen	som	ligger	til	grunn	for	sikkerheten,	skal	være	stabil	og	effektiv	og	sikre	at	
långiver	har	klart	definerte	rettigheter	med	hensyn	til	avkastningen.	

ii)	 Kredittinstitusjoner	 skal	 treffe	 alle	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 oppfylle	 lokale	 krav	 til	 at	
interessene	 i	 sikkerheten	 skal	 kunne	 tvangsfullbyrdes.	Det	 skal	 foreligge	 en	 ramme	 som	 tillater	
at	 långiver	 får	 et	 førsteprioritetskrav	 i	 sikkerheten,	 med	 forbehold	 for	 nasjonale	 myndigheters	
mulighet	 til	 å	 la	 slike	 krav	 omfattes	 av	 kravene	 til	 prioriterte	 kreditorer	 i	 lovgivnings-	 eller	
gjennomføringsbestemmelsene.	

iii)	 Kredittinstitusjoner	skal	ha	utført	tilstrekkelige	rettslige	undersøkelser	som	bekrefter	at	avtalene	om	
sikkerhet	kan	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner.

iv)	 Avtalene	om	sikkerhet	skal	være	behørig	dokumentert,	med	en	klar	og	stabil	framgangsmåte	for	
rettidig	inndrivelse	av	sikkerheten.	Kredittinstitusjonens	framgangsmåter	skal	sikre	at	alle	juridiske	
vilkår	for	låntakers	mislighold	samt	rettidig	inndrivelse	av	sikkerheten,	blir	overholdt.	I	tilfelle	av	
økonomiske	problemer	eller	mislighold	hos	låntaker	skal	kredittinstitusjonen	ha	juridisk	rett	til	å	
selge	eller	overdra	fordringene	til	andre	uten	samtykke	fra	fordringenes	debitorer.



24.10.2013 Nr.	59/197EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

b)	 Risikohåndtering

i)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 en	 solid	 framgangsmåte	 for	 å	 fastslå	 kredittrisikoen	 forbundet	
med	 fordringer.	 En	 slik	 framgangsmåte	 skal	 blant	 annet	 omfatte	 analyser	 av	 låntakers	
forretningsvirksomhet	og	bransje	og	hvilke	typer	kunder	låntakeren	driver	forretninger	med.	Dersom	
kredittinstitusjonen	stoler	på	at	låntaker	sikrer	kredittrisikoen	til	kundene,	skal	kredittinstitusjonen	
gjennomgå	låntakers	kredittpraksis	for	å	slå	fast	om	denne	er	forsvarlig	og	troverdig.	

ii)	 Marginen	mellom	engasjementsbeløpet	 og	 verdien	 av	 fordringene	 skal	 gjenspeile	 alle	 relevante	
faktorer,	herunder	utgiftene	til	inndrivelse,	konsentrasjon	innenfor	gruppen	av	fordringer	som	stilles	
som	sikkerhet	av	en	individuell	låntaker,	og	mulig	konsentrasjonsrisiko	innenfor	kredittinstitusjonens	
samlede	 engasjementer	 utover	 det	 som	 kontrolleres	 ved	 hjelp	 av	 kredittinstitusjonens	 generelle	
metoder.	Kredittinstitusjonen	skal	opprettholde	en	løpende	overvåking	som	er	hensiktsmessig	med	
hensyn	til	fordringene.	I	tillegg	skal	samsvar	med	lånevilkår,	miljøbegrensninger	og	andre	juridiske	
krav	regelmessig	gjennomgås.	

iii)	 Fordringene	som	er	stilt	som	sikkerhet	av	en	låntaker,	skal	være	diversifisert	og	ikke	i	utilbørlig	
grad	 være	 tilknyttet	 låntaker.	 I	 tilfeller	 der	 det	 foreligger	 en	 vesentlig	 positiv	 korrelasjon,	 skal	
risikoen	ved	dette	tas	i	betraktning	når	det	fastsettes	marginer	for	sikkerhetsgruppen	som	helhet.	

iv)	 Fordringer	 fra	 parter	 tilknyttet	 låntaker	 (herunder	 datterforetak	 og	 ansatte)	 skal	 ikke	 anses	 som	
risikoreduserende	tiltak.	

v)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 en	 dokumentert	 framgangsmåte	 for	 inndrivelse	 av	 fordringer	 i	
nødssituasjoner.	 De	 nødvendige	 innretningene	 for	 inndrivelse	 skal	 være	 til	 stede,	 selv	 når	
kredittinstitusjonen	vanligvis	overlater	inndrivelsen	til	låntakeren.

1.6.		 Minstekrav	for	anerkjennelse	av	andre	fysiske	sikkerheter

10.	 For	anerkjennelse	av	andre	fysiske	sikkerheter	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt.	

a)	 Avtalen	om	sikkerhet	skal	være	rettslig	gyldige	og	kunne	tvangsfullbyrdes	i	alle	relevante	jurisdiksjoner,	
og	skal	sette	kredittinstitusjonen	i	stand	til	å	realisere	verdien	av	sikkerheten	innen	rimelig	tid.	

b)	 Med	unntak	bare	 for	 tillatte	prioriterte	 fordringer	 som	nevnt	 i	nr.	9	bokstav	a)	 ii),	 er	bare	pant	med	
førsteprioritet	 eller	 krav	 når	 det	 gjelder	 sikkerheten	 tillatt.	 En	 kredittinstitusjon	 skal	 som	 sådan	 ha	
fortrinnsrett	framfor	alle	andre	långivere	til	den	realiserte	avkastningen	av	sikkerheten.	

c)	 Verdien	av	eiendommen	skal	overvåkes	hyppig	og	minst	én	gang	per	år.	Hyppigere	overvåking	skal	
kreves	dersom	det	skjer	betydelige	endringer	i	markedsvilkårene.	

d)	 Låneavtalen	 skal	 inneholde	 detaljerte	 beskrivelser	 av	 sikkerheten	 samt	 utførlige	 spesifikasjoner	 av	
framgangsmåten	for	og	hyppigheten	av	verdireguleringer.	

e)	 De	typer	av	fysisk	sikkerhet	som	aksepteres	av	kredittinstitusjonen,	samt	retningslinjer	og	praksis	med	
hensyn	til	egnet	beløp	for	hver	type	av	sikkerhet	i	forhold	til	engasjementsbeløpet,	skal	være	tydelig	
dokumentert	i	interne	retningslinjer	og	framgangsmåter	som	er	tilgjengelige	for	undersøkelse.	

f)	 Kredittinstitusjonens	retningslinjer	med	hensyn	til	transaksjonsstruktur	skal	inneholde	hensiktsmessige	
krav	til	sikkerheten	med	hensyn	til	engasjementsbeløpet,	muligheten	til	å	realisere	sikkerheten	raskt,	
muligheten	 til	 objektivt	 å	 fastsette	 en	 pris	 eller	 markedsverdi,	 hvor	 ofte	 verdien	 raskt	 kan	 fastslås	
(herunder	en	profesjonell	 taksering	eller	verdsetting)	og	volatiliteten	eller	en	tilnærmet	volatilitet	for	
verdien	av	sikkerheten.	

g)	 Både	 førstegangsverdsetting	 og	 verdiregulering	 skal	 fullt	 ut	 ta	 hensyn	 til	 eventuell	 forringelse	 eller	
foreldelse	av	sikkerheten.	Ved	motepregede	eller	tidsavhengige	sikkerheter	må	det	ved	verdsetting	og	
verdiregulering	særlig	legges	vekt	på	tidsaspektet	.	
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h)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	rett	til	fysisk	å	undersøke	eiendommen.	Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	
retningslinjer	og	framgangsmåter	for	utøvelse	av	retten	til	fysisk	undersøkelse.	

i)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	 innført	 framgangsmåter	 for	 å	 overvåke	 at	 eiendommen	 som	 utgjør	
beskyttelsen,	er	tilstrekkelig	forsikret	mot	skade.

1.7.		 Minstekrav	til	behandling	av	leasingengasjementer	som	sikkerhet

11.		For	at	de	engasjementer	som	oppstår	som	følge	av	leasingtransaksjoner,	skal	behandles	som	sikkerhet	i	
henhold	til	typen	av	leaset	eiendom,	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt:

a)	 Vilkårene	i	nr.	8,	eller	eventuelt	nr.	10,	for	anerkjennelse	som	sikkerhet	av	vedkommende	type	eiendom	
som	leases,	skal	være	oppfylt.	

b)	 Utleier	skal	sørge	for	solid	risikohåndtering	med	hensyn	til	den	leasede	eiendelens	bruksområde,	dens	
alder	og	planlagt	varighet	av	slik	bruk,	herunder	egnet	overvåking	av	sikkerhetens	verdi.	

c)	 Det	skal	foreligge	en	solid	rettslig	ramme	som	fastsetter	utleiers	eiendomsrett	til	eiendelen	og	dennes	
mulighet	til	rettidig	å	utøve	sine	rettigheter	som	eier.	

d)	 Dersom	dette	ikke	allerede	er	fastslått	ved	beregning	av	LGD-verdi,	skal	differansen	mellom	verdien	
av	 det	 ikke-amortiserte	 beløpet	 og	 sikkerhetens	 markedsverdi	 ikke	 være	 så	 stor	 at	 den	 overstiger	
kredittrisikoreduksjonen	knyttet	til	de	leasede	eiendelene.

1.8.		 Minstekrav	til	anerkjennelse	av	annen	finansiert	kredittbeskyttelse

1.8.1.	 Kontantinnskudd	hos,	eller	kontantlignende	finansielle	instrumenter	som	innehas	av,	en	tredjemannsinstitusjon

12.		For	å	være	berettiget	til	behandlingen	i	del	3	nr.	79	skal	beskyttelsen	nevnt	i	del	1	nr.	23	oppfylle	følgende	
vilkår:	

a)	 Låntakers	krav	mot	tredjemannsinstitusjonen	er	åpent	stilt	som	sikkerhet	eller	overført	til	den	långivende	
kredittinstitusjon,	 og	 slik	 sikkerhet	 eller	 overføring	 er	 rettslig	 gyldig	 og	 kan	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	
relevante	jurisdiksjoner.	

b)	 Tredjemannsinstitusjonen	er	underrettet	om	sikkerhetstillelsen	eller	overføringen.	

c)	 Som	 et	 resultat	 av	 slik	 underretning	 kan	 tredjemannsinstitusjonen	 foreta	 betalinger	 bare	 til	 den	
långivende	kredittinstitusjon	eller	til	andre	parter	etter	samtykke	fra	den	långivende	kredittinstitusjon.	

d)	 Sikkerhetstillelsen	eller	overføringen	er	ubetinget	og	ugjenkallelig.

1.8.2.	 Livsforsikringspoliser	som	er	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon

13.		For	 at	 livsforsikringspoliser	 som	 er	 stilt	 som	 sikkerhet	 til	 den	 långivende	 kredittinstitusjon,	 skal	 kunne	
godkjennes,	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt:

a)	 Selskapet	 som	 yter	 livsforsikring,	 kan	 anerkjennes	 som	 en	 godtakbar	 yter	 av	 ikke-finansiert	
kredittbeskyttelse	i	henhold	til	del	1	nr.	26.	

b)	 Livsforsikringspolisen	er	åpent	stilt	som	sikkerhet	eller	overført	til	den	långivende	kredittinstitusjon.	

c)	 Selskapet	som	yter	livsforsikringen,	er	underrettet	om	sikkerhetstillelsen	eller	overføringen,	og	kan	som	
et	resultat	av	dette	ikke	utbetale	forfalte	beløp	i	henhold	til	kontrakten	uten	samtykke	fra	den	långivende	
kredittinstitusjon.	

d)	 Gjenkjøpsverdien	av	polisen	kan	ikke	reduseres.	
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e)	 Den	långivende	kredittinstitusjon	skal	ha	rett	til	å	si	opp	polisen	og	motta	gjenkjøpsverdien	til	rett	tid	i	
tilfelle	av	mislighold	hos	låntaker.	

f)	 Forsikringstakeren	skal	underrette	den	långivende	kredittinstitusjon	om	eventuell	manglende	betaling	i	
henhold	til	polisen.

g)	 Kredittbeskyttelsen	 skal	 gis	 for	 lånets	 løpetid.	 Dersom	 dette	 ikke	 er	 mulig	 på	 grunn	 av	 at	
forsikringsforholdet	 opphører	 før	 låneforholdet	 utløper,	 skal	 kredittinstitusjonen	 sikre	 at	 beløpet	 fra	
forsikringskontrakten	tjener	som	sikkerhet	for	kredittinstitusjonen	til	utløpet	av	kredittavtalen.	

h)	 sikkerheten	 eller	 overføringen	 skal	 være	 rettslig	 gyldig	 og	 kunne	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 relevante	
jurisdiksjoner	på	tidspunktet	for	inngåelsen	av	kredittavtalen.	

2.	 IKKE-FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE	OG	KREDITTILKNYTTEDE	VERDIPAPIRER

2.1.		 Felles	krav	til	garantier	og	kredittderivater

14.		Med	forbehold	for	nr.	16	skal	følgende	vilkår	være	oppfylt	for	at	kredittbeskyttelse	som	følger	av	en	garanti	
eller	et	kredittderivat,	kan	anerkjennes:

a)	 Kredittbeskyttelsen	skal	være	direkte.	

b)	 Omfanget	av	kredittbeskyttelsen	skal	være	klart	definert	og	uomtvistelig.	

c)	 Kredittbeskyttelseskontrakten	 skal	 ikke	 inneholde	 bestemmelser	 hvis	 oppfyllelse	 ligger	 utenfor	
långivers	direkte	kontroll,	og	som	

i)	 ville	tillate	at	yteren	av	beskyttelse	ensidig	kan	si	opp	beskyttelsen,	

ii)	 ville	 øke	 de	 faktiske	 utgiftene	 til	 beskyttelse	 som	 et	 resultat	 av	 svekket	 kredittkvalitet	 for	 det	
beskyttede	engasjementet,	

iii)	 ville	kunne	hindre	at	yteren	av	beskyttelse	blir	forpliktet	til	i	rett	tid	å	foreta	en	betaling	i	tilfelle	av	
at	den	opprinnelige	debitoren	unnlater	å	foreta	forfalte	betalinger,	eller	

iv)	 ville	kunne	tillate	at	kredittbeskyttelsens	løpetid	blir	redusert	av	yteren	av	beskyttelse.	

d)	 Den	 skal	 være	 rettslig	 gyldig	 og	 kunne	 tvangsfullbyrdes	 i	 alle	 jurisdiksjoner	 som	 er	 relevante	 på	
tidspunktet	for	inngåelsen	av	kredittavtalen.	

2.1.1.	 Driftskrav

15.		Kredittinstitusjonen	 skal	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	 myndigheter	 at	 den	 har	 innført	 systemer	 for	
å	 håndtere	 en	 potensiell	 konsentrasjon	 av	 risiko	 som	oppstår	 som	 følge	 av	 kredittinstitusjonens	 bruk	 av	
garantier	og	kredittderivater.	Kredittinstitusjonen	skal	kunne	vise	hvordan	dens	strategi	med	hensyn	til	bruk	
av	kredittderivater	og	garantier	henger	sammen	med	håndteringen	av	dens	generelle	risikoprofil.

2.2.		 Motgarantier	fra	stater	og	andre	offentlige	foretak

16.		Dersom	 et	 engasjement	 er	 beskyttet	 av	 en	 garanti	 som	 har	 en	motgaranti	 fra	 en	 sentralmyndighet	 eller	
sentralbank,	 en	 regional	 eller	 lokal	myndighet	 eller	 et	 offentlig	 foretak,	 dersom	 fordringer	 på	 disse	 blir	
behandlet	som	fordringer	på	sentralmyndigheten	i	hvis	jurisdiksjon	de	er	etablert	i	henhold	til	artikkel	78-83,	
en	multilateral	utviklingsbank	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	eller	et	offentlig	
foretak,	dersom	fordringer	på	disse	blir	behandlet	som	fordringer	på	kredittinstitusjoner	i	henhold	til	artikkel	
78-83,	kan	engasjementet	behandles	som	beskyttet	av	en	garanti	gitt	av	vedkommende	foretak,	forutsatt	at	
følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Motgarantien	dekker	alle	kredittrisikoelementer	i	fordringen.	
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b)	 Både	den	opprinnelige	garantien	og	motgarantien	oppfyller	 kravene	 til	 garantier	 i	 nr.	 14,	 15	og	18,	
bortsett	fra	at	motgarantien	ikke	behøver	å	være	direkte.	

c)	 Vedkommende	 myndighet	 er	 overbevist	 om	 at	 dekningen	 er	 solid	 og	 at	 ikke	 noe	 i	 den	 historiske	
dokumentasjonen	tyder	på	at	motgarantiens	dekning	er	mindre	enn	den	dekningen	som	gis	gjennom	en	
direkte	garanti	fra	vedkommende	foretak.

17.		Behandlingen	i	nr.	16	kommer	også	til	anvendelse	på	et	engasjement	som	ikke	har	en	motgaranti	fra	en	enhet	
som	ikke	er	angitt	i	nevnte	nummer,	dersom	engasjementets	motgaranti	i	sin	tur	er	direkte	garantert	av	en	av	
de	oppførte	enhetene,	og	vilkårene	angitt	i	nevnte	nummer	er	oppfylt.

2.3.		 Tilleggskrav	for	garantier

18.		For	at	en	garanti	skal	anerkjennes,	skal	i	tillegg	følgende	vilkår	være	oppfylt:	

a)	 Ved	 kvalifisert	 mislighold	 hos	 og/eller	 manglende	 betaling	 fra	 motparten	 skal	 den	 långivende	
kredittinstitusjon	ha	rett	til	i	rett	tid	å	rettsforfølge	garantisten	for	eventuelle	forfalte	beløp	i	henhold	
til	 fordringen	 som	beskyttelsen	 er	 gitt	 for.	Garantistens	 betaling	 skal	 ikke	 være	 avhengig	 av	 at	 den	
långivende	kredittinstitusjon	først	må	rettsforfølge	debitor.

Når	det	gjelder	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	til	dekning	av	pantelån	i	bolig,	skal	kravene	i	nr.	14	
bokstav	c)	iii)	og	i	dette	nummers	første	ledd	bare	oppfylles	innen	24	måneder.	

b)	 Garantien	skal	være	en	uttrykkelig	dokumentert	forpliktelse	som	garantisten	påtar	seg.	

c)	 Med	forbehold	for	neste	punktum	skal	garantien	dekke	alle	typer	betalinger	som	debitor	er	forventet	
å	foreta	i	forbindelse	med	fordringen.	Dersom	visse	typer	betaling	er	utelukket	fra	garantien,	skal	den	
innregnede	verdien	av	garantien	justeres	for	å	gjenspeile	den	begrensede	dekningen.

19.		Når	det	 gjelder	garantier	 gitt	 i	 sammenheng	med	gjensidige	garantiordninger	 som	er	 anerkjent	 for	 disse	
formål	av	vedkommende	myndigheter,	eller	gitt	av	eller	stilt	som	motgaranti	av	enhetene	nevnt	i	nr.	16,	skal	
kravene	i	nr.	18	bokstav	a)	anses	for	å	være	oppfylt	dersom	ett	av	følgende	vilkår	er	oppfylt:

a)	 Den	långivende	kredittinstitusjon	har	rett	til	i	rett	tid	å	få	en	foreløpig	utbetaling	fra	garantisten	som	er	
beregnet	å	utgjøre	et	solid	estimat	av	beløpet	for	det	økonomiske	tapet,	herunder	tap	som	er	et	resultat	av	
manglende	betaling	av	renter	og	andre	typer	betalinger	som	låntaker	er	forpliktet	til	å	foreta,	og	som	den	
långivende	kredittinstitusjon	med	sannsynlighet	vil	pådra	seg	proporsjonalt	med	garantiens	dekning.	

b)	 Den	 långivende	 kredittinstitusjon	 kan	 godtgjøre	 at	 de	 tapsbeskyttende	 virkningene	 av	 garantien,	
herunder	tap	som	er	et	resultat	at	manglende	betaling	av	renter	og	ander	typer	betalinger	som	låntaker	er	
forpliktet	til	å	foreta,	berettiger	en	slik	behandling.

2.4.		Tilleggskrav	til	kredittderivater

20.		For	at	et	kredittderivat	skal	anerkjennes,	skal	i	tillegg	følgende	vilkår	være	oppfylt:	

a)	 Med	forbehold	for	bokstav	b)	skal	de	kreditthendelsene	som	er	angitt	i	kredittderivatet,	minst	omfatte	

i)	 unnlatelse	 av	 å	 betale	 de	 beløp	 som	 er	 forfalt	 i	 henhold	 til	 vilkårene	 for	 den	 underliggende	
forpliktelsen	som	gjelder	på	tidspunktet	for	slik	unnlatelse	(med	en	betalingsutsettelse	som	er	nær	
opptil	eller	kortere	enn	betalingsutsettelsen	for	den	underliggende	forpliktelsen),	

ii)	 debitors	konkurs,	 insolvens	eller	manglende	evne	til	å	betale	sin	gjeld,	eller	debitors	manglende	
betaling	eller	skriftlige	innrømmelse	av	sin	generelt	manglende	evne	til	å	betale	sin	gjeld	etter	hvert	
som	den	forfaller,	samt	tilsvarende	hendelser,	og	
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iii)	 omstrukturering	av	den	underliggende	forpliktelsen	som	innebærer	ettergivelse	eller	utsettelse	av	
betaling	av	hovedstolen,	renter	eller	avgifter	som	fører	til	en	kreditthendelse	(dvs.	verdijustering	
eller	annen	tilsvarende	debitering	i	resultatet).	

b)	 Dersom	 de	 kreditthendelser	 som	 er	 angitt	 i	 kredittderivatet,	 ikke	 omfatter	 omstrukturering	 av	 den	
underliggende	forpliktelsen	som	beskrevet	i	bokstav	a)	iii),	kan	kredittbeskyttelsen	likevel	anerkjennes	
med	forbehold	for	at	det	foretas	en	reduksjon	i	den	innregnede	verdien,	som	angitt	i	del	3	nr.	83.	

c)	 Når	det	 gjelder	kredittderivater	 som	 tillater	 et	 kontantoppgjør,	 skal	 en	 forsvarlig	 framgangsmåte	 for	
verdsetting	benyttes	for	å	beregne	tapet	på	en	pålitelig	måte.	Det	skal	være	en	klart	angitt	periode	for	å	
foreta	verdsetting	av	den	underliggende	forpliktelsen	etter	kreditthendelsen.	

d)	 Dersom	beskyttelseskjøpers	rett	og	mulighet	 til	å	overføre	den	underliggende	forpliktelsen	 til	yteren	
av	beskyttelsen	kreves	for	å	få	til	et	oppgjør,	skal	vilkårene	i	den	underliggende	forpliktelsen	angi	at	et	
eventuelt	samtykke	til	en	slik	overføring	ikke	kan	holdes	tilbake	uten	rimelig	grunn.	

e)	 Identiteten	til	de	parter	som	har	ansvar	for	å	bestemme	om	en	kreditthendelse	har	funnet	sted,	skal	være	
klart	definert.	Dette	skal	ikke	bare	være	ansvaret	til	yteren	av	beskyttelsen.	Beskyttelseskjøper	skal	ha	
rett/mulighet	til	å	underrette	yteren	av	beskyttelse	om	at	en	kreditthendelse	har	funnet	sted.

21.		Et	manglende	motsvar	mellom	den	underliggende	forpliktelsen	og	referanseforpliktelsen	i	kredittderivatet	
(dvs.	den	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	fastsette	kontantoppgjørsverdien	eller	den	forpliktelsen	som	skal	
leveres),	eller	mellom	den	underliggende	forpliktelsen	og	den	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	avgjøre	om	
en	kreditthendelse	har	funnet	sted,	er	bare	tillatt	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Referanseforpliktelsen	eller	eventuelt	forpliktelsen	som	benyttes	for	å	avgjøre	om	en	kreditthendelse	har	
funnet	sted,	er	sidestilt	med	eller	er	underordnet	den	underliggende	forpliktelsen.	

b)	 Den	underliggende	forpliktelsen	og	referanseforpliktelsen,	eller	eventuelt	den	forpliktelsen	som	benyttes	
for	å	avgjøre	om	en	kreditthendelse	har	funnet	sted,	har	samme	debitor	(dvs.	samme	rettssubjekt),	og	
det	foreligger	klausuler	som	kan	tvangsfullbyrdes,	og	som	sikrer	at	dersom	debitor	misligholder	andre	
lån,	vil	dette	ha	tilsvarende	virkninger	som	ved	mislighold	av	referansekreditten	(«cross-default»-	eller	
«cross-acceleration»-klausuler).

2.5.	 Vilkår	for	å	kvalifisere	til	behandlingen	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4

22.		For	å	være	berettiget	 til	behandlingen	 i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4	 skal	kredittbeskyttelse	 som	følger	av	en	
garanti	eller	et	kredittderivat,	oppfylle	følgende	vilkår:	

a)	 Den	underliggende	forpliktelsen	skal	være	

–	 et	engasjement	med	et	foretak	som	definert	i	artikkel	86,	unntatt	forsikrings-	og	gjenforsikringsforetak,	

–	 et	engasjement	med	en	regional	eller	lokal	myndighet	eller	et	offentlig	foretak	som	ikke	behandles	
som	et	engasjement	med	en	sentral	myndighet	eller	en	sentralbank	i	samsvar	med	artikkel	86,	eller	

–	 et	engasjement	med	et	lite	eller	mellomstort	foretak,	klassifisert	som	en	detaljkundeengasjement	i	
samsvar	med	artikkel	86	nr.	4.	

b)	 De	underliggende	debitorene	skal	ikke	være	medlemmer	av	samme	konsern	som	yteren	av	beskyttelse.	

c)	 Engasjementet	skal	være	sikret	ved	hjelp	av	ett	av	følgende	instrumenter:	

–	 Ikke-finansierte	kredittderivater	knyttet	til	én	forpliktelse	eller	garantier	knyttet	til	én	forpliktelse.

–	 Produktgrupper	der	kredittbeskyttelsen	opphører	etter	første	utløsende	hendelse	—	behandlingen	
skal	anvendes	på	den	eiendelen	i	gruppen	med	laveste	risikovektede	engasjementsbeløp.	
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–	 Produktgrupper	der	kredittbeskyttelsen	opphører	etter	n-te	utløsende	hendelse	—	den	beskyttelse	
som	er	oppnådd,	kan	bare	tas	hensyn	til	innenfor	denne	rammen	dersom	en	godtakbar	beskyttelse	
mot	(n-1)-te	mislighold	også	er	oppnådd,	eller	dersom	(n-1)	av	eiendelene	i	gruppen	allerede	er	
misligholdt.	Dersom	dette	er	tilfellet,	skal	behandlingen	anvendes	på	den	eiendelen	i	gruppen	som	
har	det	laveste	risikovektede	engasjementsbeløpet.	

d)	 Kredittbeskyttelsen	oppfyller	kravene	i	nr.	14,	15,	18,	20	og	21.	

e)	 Den	risikovekt	som	er	gitt	engasjementet	før	anvendelsen	av	behandlingen	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	4,	har	
ikke	allerede	tatt	hensyn	til	noen	del	av	kredittbeskyttelsen.	

f)	 En	kredittinstitusjon	skal	ha	rett	til	og	kunne	forvente	å	motta	betaling	fra	yteren	av	beskyttelse	uten	å	
måtte	gå	til	rettslige	skritt	for	å	få	betaling	fra	motparten.	Så	langt	det	er	mulig	skal	en	kredittinstitusjon	
treffe	tiltak	for	å	bringe	på	det	rene	om	yteren	av	beskyttelse	er	villig	til	å	betale	omgående	dersom	en	
kreditthendelse	skulle	inntreffe.

g)	 Den	kjøpte	kredittbeskyttelsen	skal	dekke	alle	kredittap	på	den	sikrede	delen	av	et	engasjement	som	
oppstår	på	grunn	av	at	kreditthendelser	som	fastsatt	i	kontrakten,	inntreffer.

h)	 Dersom	 utbetalingsstrukturen	 tillater	 fysisk	 oppgjør,	 skal	 det	 være	 rettssikkerhet	 med	 hensyn	 til	
muligheten	til	levering	av	et	lån,	en	obligasjon	eller	en	betinget	forpliktelse.	Dersom	en	kredittinstitusjon	
har	til	hensikt	å	levere	en	annen	forpliktelse	enn	det	underliggende	engasjementet,	skal	den	sikre	at	den	
forpliktelsen	som	skal	leveres,	er	tilstrekkelig	likvid	slik	at	kredittinstitusjonen	har	mulighet	til	å	kjøpe	
den	for	levering	i	samsvar	med	kontrakten.

i)	 Vilkårene	for	avtaler	om	kredittbeskyttelse	skal	være	juridisk	og	skriftlig	bekreftet	av	både	yteren	av	
beskyttelsen	og	kredittinstitusjonen.

j)	 Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 innført	 en	 framgangsmåte	 for	 å	 oppdage	 en	 for	 høy	korrelasjon	mellom	
kredittverdigheten	 til	 en	 yter	 av	 beskyttelse	 og	 debitor	 for	 det	 underliggende	 engasjementet,	 som	
skyldes	at	de	er	avhengige	av	felles	faktorer	utover	systemrisikofaktoren.

k)	 Når	det	gjelder	beskyttelse	mot	utvanningsrisiko,	skal	selgeren	av	kjøpte	fordringer	ikke	være	medlem	
av	samme	konsern	som	yteren	av	beskyttelsen.

DEL	3

Beregning	av	virkningene	av	kredittrisikoreduksjon

1.	 Med	forbehold	for	del	4-6	og	dersom	bestemmelsene	i	del	1	og	2	er	oppfylt,	kan	beregningen	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 og	 beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	
forventede	tapsbeløp	i	henhold	til	artikkel	84-89,	endres	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	denne	del.

2.	 Kontanter,	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 som	 er	 kjøpt,	 lånt	 eller	mottatt	 i	 henhold	 til	 gjenkjøpsavtaler	 eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	skal	behandles	som	sikkerhet.

1.	 FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

1.1.		 Kredittilknyttede	verdipapirer

3.	 Investeringer	i	kredittilknyttede	verdipapirer	utstedt	av	den	långivende	kredittinstitusjon	kan	behandles	som	
sikkerhet	i	kontanter.

1.2.		 Motregning	i	balansen

4.	 Lån	og	innskudd	hos	den	långivende	kredittinstitusjon	som	er	omfattet	motregning	i	balansen,	skal	behandles	
som	sikkerhet	i	kontanter.
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1.3.		 Rammeavtaler	 om	 motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	
verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner

1.3.1.	 Beregning	av	fullt	justert	engasjementsverdi

a)	 Ved	hjelp	av	metoden	med	volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	med	egenfastsatte	
volatilitetsjusteringer

5.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 12-21	 skal	 det	 ved	 beregningen	 av	 «fullt	 justert	 engasjementsverdi»	 (E*)	 for	
engasjementer	som	omfattes	av	en	godtakbar	rammeavtale	om	motregning	som	dekker	gjenkjøpsavtaler	og/
eller	 lånetransaksjoner	 som	gjelder	verdipapirer	 eller	 råvarer	og/eller	 andre	kapitalmarkedstransaksjoner,	
anvendes	 volatilitetsjusteringer	 beregnet	 ved	 hjelp	 av	 metoden	 med	 volatilitetsjusteringer	 fastsatt	 av	
tilsynsmyndighetene,	 eller	 ved	 hjelp	 av	 metoden	 med	 egenfastsatte	 volatilitetsjusteringer	 i	 henhold	 til	
nr.	30-61,	 for	den	avanserte	metoden	 for	finansielle	sikkerheter.	Ved	bruk	av	metoden	med	egenfastsatte	
volatilitetsjusteringer	kommer	de	samme	vilkår	og	krav	til	anvendelse	som	for	den	avanserte	metoden	for	
finansielle	sikkerheter.

6.	 Nettoposisjonen	for	hver	type	verdipapir	eller	råvare	skal	beregnes	ved	at	den	samlede	verdien	av	verdipapirer	
eller	råvarer	av	denne	typen	som	er	lånt,	kjøpt	eller	mottatt	i	henhold	til	avtalen,	trekkes	fra	den	samlede	
verdien	av	verdipapirer	eller	råvarer	av	den	typen	som	er	lånt	ut,	solgt	eller	levert	i	henhold	til	rammeavtalen	
om	motregning.

7.	 I	nr.	6	menes	med	«type	verdipapir»	verdipapirer	som	er	utstedt	av	samme	foretak,	har	samme	utstedelsesdato,	
samme	løpetid	og	er	underlagt	samme	vilkår	og	samme	avviklingsperioder	som	er	angitt	i	nr.	34-59.

8.	 Nettoposisjonen	i	hver	valuta,	bortsett	fra	oppgjørsvalutaen	for	rammeavtalen	om	motregning,	skal	beregnes	
ved	 å	 trekke	 den	 samlede	 verdien	 av	 verdipapirer	 angitt	 i	 vedkommende	 valuta	 som	 er	 lånt,	 kjøpt	 eller	
mottatt	i	henhold	til	avtalen,	pluss	kontantbeløpet	i	vedkommende	valuta	som	er	lånt	eller	mottatt	i	henhold	
til	avtalen,	fra	den	samlede	verdien	av	verdipapirer	i	vedkommende	valuta	som	er	lånt	ut,	solgt	eller	levert	i	
henhold	til	rammeavtalen	om	motregning,	pluss	kontantbeløpet	i	vedkommende	valuta	som	er	lånt	ut	eller	
overført	i	henhold	til	avtalen.

9.	 Den	 volatilitetsjusteringen	 som	 er	 hensiktsmessig	 for	 en	 gitt	 type	 verdipapirer	 eller	 kontantposisjoner,	
skal	 anvendes	 på	 den	 absolutte	 verdien	 av	 den	 positive	 eller	 negative	 nettoposisjonen	 i	 verdipapirer	 av	
vedkommende	type.

10.	 Volatilitetsjusteringer	for	valutarisiko	(fx)	skal	anvendes	på	positiv	eller	negativ	nettoposisjon	i	hver	valuta,	
bortsett	fra	oppgjørsvalutaen	til	rammeavtalen	om	motregning.

11.		E*	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:

E*	=	max	{0,	[(Σ(E)	—	Σ(C))	+	Σ(|nettoposisjon	i	hvert	verdipapir|	×	Hsec)	+	(Σ|Efx|	×	Hfx)]}

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	78-83,	er	E	
engasjementsverdien	for	hvert	separat	engasjement	i	henhold	til	avtalen	som	ville	ha	kommet	til	
anvendelse	i	mangel	av	kredittbeskyttelsen.

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	
84-89,	er	E	engasjementsverdien	for	hvert	separat	engasjement	i	henhold	til	avtalen	som	ville	ha	kommet	
til	anvendelse	i	mangel	av	kredittbeskyttelsen.

C	er	verdien	av	verdipapirene	eller	råvarene	som	er	lånt,	kjøpt	eller	mottatt,	eller	kontanter	som	er	lånt	eller	
mottatt	med	hensyn	til	hvert	slikt	engasjement.

S(E)	er	summen	av	alle	E-er	i	henhold	til	avtalen.

S(C)	er	summen	av	alle	C-er	i	henhold	til	avtalen.

Efx	er	nettoposisjonen	(positiv	eller	negativ)	i	en	annen	gitt	valuta	enn	oppgjørsvalutaen	i	avtalen,	som	
beregnet	i	henhold	til	nr.	8.
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Hsec	er	den	volatilitetsjusteringen	som	er	hensiktsmessig	for	en	bestemt	type	verdipapirer.

Hfx	er	volatilitetsjusteringen	for	valutakursen.

E*	er	den	fullt	justerte	engasjementsverdien.

b)	 Bruk	av	metoden	med	interne	modeller

12.		Som	 et	 alternativ	 til	 metoden	 med	 volatilitetsjusteringer	 fastsatt	 av	 tilsynsmyndighetene	 eller	 metoden	
med	 egenfastsatte	 volatilitetsjusteringer	 for	 beregning	 av	 «fullt	 justert	 engasjementsverdi»	 (E*)	 som	
følger	 av	 anvendelsen	 av	 en	 godtakbar	 rammeavtale	 om	motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/
eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 eller	 råvarer	 og/eller	 andre	 kapitalmarkedstransaksjoner	
enn	derivattransaksjoner,	kan	kredittinstitusjoner	tillates	å	benytte	en	metode	med	interne	modeller	som	tar	
hensyn	til	korrelasjonsvirkninger	mellom	verdipapirposisjoner	underlagt	rammeavtalen	om	motregning	og	
likviditeten	til	vedkommende	instrumenter.	Interne	modeller	som	benyttes	innenfor	denne	metoden,	skal	gi	
estimater	av	den	potensielle	endringen	av	verdien	av	det	usikrede	eksponeringsbeløpet	(ΣE	—	ΣC).	Etter	
godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	kan	kredittinstitusjoner	også	benytte	egne	interne	modeller	for	
utlånstransaksjoner	med	margin,	dersom	transaksjonene	er	dekket	i	henhold	til	en	tosidig	rammeavtale	om	
motregning	som	oppfyller	kravene	i	vedlegg	III	del	7.

13.		En	kredittinstitusjon	kan	velge	å	benytte	en	metode	med	interne	modeller	uavhengig	av	hvilket	valg	den	
har	 foretatt	mellom	 artikkel	 78-83	 og	 artikkel	 84-89	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp.	
Dersom	en	kredittinstitusjon	 imidlertid	ønsker	å	benytte	en	metode	med	interne	modeller,	skal	den	gjøre	
dette	for	alle	motparter	og	verdipapirer,	unntatt	for	uvesentlige	porteføljer,	der	den	kan	benytte	metoden	med	
volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer	
i	henhold	til	nr.	5-11.

14.		Metoden	med	interne	modeller	er	tilgjengelig	for	kredittinstitusjoner	som	har	fått	godkjenning	for	en	intern	
modell	for	risikohåndtering	i	henhold	til	vedlegg	V	til	direktiv	2006/49/EF.

15.		Kredittinstitusjoner	som	ikke	har	fått	tilsynsmyndighetenes	godkjenning	til	bruk	av	en	slik	modell	i	henhold	
til	 direktiv	 2006/49/EF,	 kan	 søke	 vedkommende	 myndigheter	 om	 å	 få	 godkjent	 en	 modell	 med	 intern	
risikoberegning	med	hensyn	til	nr.	12-21.

16.		Godkjenningen	skal	gis	bare	dersom	vedkommende	myndigheter	er	overbevist	om	at	institusjonens	system	
for	håndtering	av	den	risiko	som	oppstår	som	følge	av	de	transaksjonene	som	omfattes	av	rammeavtalen	
om	motregning,	er	solid	og	gjennomføres	med	integritet,	og	særlig	om	at	følgende	kvalitative	standarder	er	
oppfylt:	

a)	 Den	 interne	 risikomålingsmodellen	 som	 benyttes	 til	 beregning	 av	 potensiell	 prisvolatilitet	 for	
transaksjonene,	 er	 godt	 integrert	 i	 kredittinstitusjonens	 daglige	 risikohåndteringsprosess	 og	 danner	
grunnlag	for	rapportering	av	risikoengasjementer	til	kredittinstitusjonens	øverste	administrative	ledelse.	

b)	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	risikokontrollenhet	som	er	uavhengig	av	forretningsenhetene,	og	som	
rapporterer	 direkte	 til	 den	 øverste	 administrative	 ledelsen.	Enheten	 skal	 ha	 ansvar	 for	 å	 utforme	og	
gjennomføre	 kredittinstitusjonens	 risikohåndteringssystem.	 Den	 skal	 utarbeide	 og	 analysere	 daglige	
rapporter	 om	 risikomålingsmodellens	 resultater	 og	om	egnede	 tiltak	 som	bør	 treffes	med	hensyn	 til	
posisjonsgrenser.

c)	 De	 daglige	 rapportene	 som	 utarbeides	 av	 risikokontrollenheten,	 skal	 gjennomgås	 på	 et	 ledelsesnivå	
som	har	tilstrekkelig	myndighet	til	å	gjennomføre	reduksjoner	i	posisjoner	og	i	institusjonens	samlede	
risikoengasjement.

d)	 Kredittinstitusjonen	skal	i	risikokontrollenheten	ha	et	tilstrekkelig	antall	ansatte	som	er	kvalifisert	til	å	
bruke	avanserte	modeller.

e)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 i	 forbindelse	 med	 den	 samlede	 driften	 av	 risikomålesystemet	 ha	 fastsatt	
framgangsmåter	for	å	overvåke	og	sikre	at	et	dokumentert	sett	av	interne	retningslinjer	og	kontrolltiltak	
overholdes.	

f)	 Kredittinstitusjonens	modeller	skal	ha	vist	seg	å	gi	en	rimelig	grad	av	nøyaktighet	ved	måling	av	risiko,	
gjennom	etterkontroller	av	modellenes	resultater	på	grunnlag	av	opplysninger	fra	en	periode	på	minst	
ett	år.
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g)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 hyppig	gjennomføre	 et	 omfattende	 stresstestingsprogram,	og	 resultatene	 av	
dette	 skal	 gjennomgås	 av	 den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 og	 gjenspeiles	 i	 de	 retningslinjer	 og	
rammer	som	ledelsen	fastsetter.

h)	 Kredittinstitusjonen	skal,	som	et	ledd	i	sin	regelmessige	interne	revisjonsprosess,	foreta	en	uavhengig	
gjennomgåelse	av	sitt	risikomålesystem.	Dette	skal	omfatte	både	forretningsenhetens	og	den	uavhengige	
risikokontrollenhetens	virksomhet.

i)	 Kredittinstitusjonen	skal	minst	én	gang	per	år	foreta	en	gjennomgåelse	av	sitt	risikohåndteringssystem.

j)	 Den	interne	modellen	skal	oppfylle	kravene	i	vedlegg	III	del	6	nr.	40-42.

17.		Beregningen	av	potensiell	endring	av	verdi	skal	være	underlagt	følgende	minstestandarder:

a)	 Minst	daglig	beregning	av	potensiell	endring	av	verdi.	

b)	 Et	99-prosentil	ensidig	konfidensintervall.	

c)	 En	avviklingsperiode	tilsvarende	fem	dager,	bortsett	fra	for	andre	transaksjoner	enn	gjenkjøpsavtaler	
i	verdipapirer	eller	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer,	der	en	avviklingsperiode	tilsvarende	ti	
dager	skal	benyttes.	

d)	 En	 effektiv	 historisk	 observasjonsperiode	 på	 minst	 ett	 år,	 bortsett	 fra	 i	 de	 tilfeller	 der	 en	 kortere	
observasjonsperiode	er	berettiget	som	følge	av	en	betydelig	økning	i	prisvolatilitet.	

e)	 Kvartalsvis	ajourføring	av	datasett.

18.		Vedkommende	myndigheter	 skal	 kreve	 at	 den	 interne	 risikomålingsmodellen	 fanger	 opp	 et	 tilstrekkelig	
antall	risikofaktorer	for	å	fange	opp	all	vesentlig	prisrisiko.

19.		Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 kredittinstitusjoner	 å	 anvende	 empiriske	 korrelasjoner	 innenfor	
risikokategorier	og	på	tvers	av	risikokategorier,	dersom	de	er	overbevist	om	at	kredittinstitusjonens	system	
for	beregning	av	korrelasjoner	er	velfungerende	og	gjennomføres	på	en	betryggende	måte.

20.		Den	 fullt	 justerte	 engasjementsverdien	 (E*)	 for	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metoden	 med	 interne	
modeller,	skal	beregnes	i	samsvar	med	følgende	formel:

E*	=	maks	{0,	[(ΣE	—	ΣC)	+	(resultat	fra	den	interne	modellen)]}

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	78-83,	er	E	engasjementsverdien	
for	 hvert	 separat	 engasjement	 i	 henhold	 til	 avtalen	 som	 ville	 ha	 kommet	 til	 anvendelse	 i	 mangel	 av	
kredittbeskyttelsen.

Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89,	
er	 E	 engasjementsverdien	 for	 hvert	 separat	 engasjement	 i	 henhold	 til	 avtalen	 som	 ville	 ha	 kommet	 til	
anvendelse	i	mangel	av	kredittbeskyttelsen.

C	er	verdien	av	verdipapirer	som	er	lånt,	kjøpt	eller	mottatt,	eller	kontanter	som	er	lånt	eller	mottatt,	med	
hensyn	til	hvert	slikt	engasjement.

Σ(E)	er	summen	av	alle	verdiene	av	E	i	henhold	til	avtalen.

Σ(C)	er	summen	av	alle	verdiene	av	C	i	henhold	til	avtalen.

21.		Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	som	benytter	interne	modeller,	skal	kredittinstitusjoner	
benytte	modellens	resultat	fra	foregående	bankdag.

1.3.2.	 Beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 for	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner	som	omfattes	
av	rammeavtaler	om	motregning

Standardmetoden

22.		E*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 5-21	 skal	 benyttes	 som	 engasjementsverdien	 av	 engasjementet	 med	
motparten	som	oppstår	som	følge	av	de	transaksjonene	som	er	underlagt	rammeavtalen	om	motregning	i	
henhold	til	artikkel	80.
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Metoden	for	interne	kredittvurderinger	

23.		E*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 5-21	 skal	 benyttes	 som	 engasjementsverdien	 av	 engasjementet	 med	
motparten	som	oppstår	som	følge	av	de	transaksjonene	som	er	underlagt	rammeavtalen	om	motregning	i	
henhold	til	vedlegg	VII.

1.4.		 Finansielle	sikkerheter

1.4.1.	 Enkel	metode	for	finansielle	sikkerheter

24.		Den	enkle	metoden	for	finansielle	sikkerheter	kan	benyttes	bare	dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	
blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	78-83.	En	kredittinstitusjon	skal	ikke	samtidig	kunne	benytte	den	enkle	
metoden	for	finansielle	sikkerheter	og	den	avanserte	metoden	for	finansielle	sikkerheter.

Verdsetting

25.		I	henhold	til	denne	metoden	blir	anerkjente	finansielle	sikkerheter	gitt	en	verdi	lik	deres	markedsverdi	slik	
denne	er	fastsatt	i	samsvar	med	del	2	nr.	6.

Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp

26.		Den	risikovekt	som	ville	blitt	gitt	i	henhold	til	artikkel	78-83	dersom	långiver	var	direkte	eksponert	for	det	
pantsatte	instrumentet,	skal	gis	til	de	delene	av	fordringene	som	er	sikret	ved	markedsverdien	av	anerkjent	
sikkerhet.	Risikovekten	for	den	delen	som	det	er	stilt	sikkerhet	for,	skal	være	minst	20	%,	med	de	unntak	
som	er	angitt	i	nr.	27-29.	Resten	av	engasjementet	skal	gis	den	risikovekt	som	ville	blitt	gitt	et	ikke-sikret	
engasjement	med	motparten	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Gjenkjøpsavtaler	og	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer

27.		En	risikovekt	på	0	%	skal	gis	til	den	delen	av	engasjementet	som	det	er	stilt	sikkerhet	for,	og	som	oppstår	av	
transaksjoner	som	oppfyller	kriteriene	i	nr.	58	og	59.	Dersom	motparten	i	transaksjonen	ikke	er	en	sentral	
markedsaktør,	skal	det	gis	en	risikovekt	på	10	%.

Ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	underlagt	daglig	markedsverdi

28.		En	risikovekt	på	0	%	skal,	i	den	utstrekning	det	er	stilt	sikkerhet,	gis	til	de	engasjementsverdiene	som	er	
fastsatt	 i	henhold	 til	vedlegg	III	 for	derivatene	oppført	 i	vedlegg	IV,	som	er	underlagt	daglig	verdsetting	
til	 markedsverdi,	 og	 som	 er	 sikret	 ved	 kontanter	 eller	 kontantlignende	 instrumenter,	 dersom	 det	 ikke	
foreligger	manglende	motsvarende	valuta.	En	risikovekt	på	10	%	skal,	i	den	utstrekning	det	er	stilt	sikkerhet,	
gis	 engasjementsverdiene	 av	 slike	 transaksjoner	 dersom	 sikkerhet	 er	 stilt	 med	 obligasjoner	 utstedt	 av	
sentralmyndigheter	eller	sentralbanker	som	har	fått	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Med	hensyn	til	dette	nummer	skal	«obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	sentralbanker»	omfatte	

a)	 obligasjoner	utstedt	av	regionale	eller	lokale	myndigheter,	der	engasjementer	med	disse	skal	behandles	
som	 engasjementer	 med	 de	 sentralmyndigheter	 under	 hvis	 jurisdiksjon	 de	 er	 etablert	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	

b)	 obligasjoner	utstedt	 av	multilaterale	utviklingsbanker	 som	er	gitt	 en	 risikovekt	på	0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83,	og	

c)	 obligasjoner	 utstedt	 av	 internasjonale	 organisasjoner	 som	 er	 gitt	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	
artikkel	78-83.

Andre	transaksjoner

29.		En	risikovekt	på	0	%	kan	gis	der	engasjementet	og	sikkerheten	er	angitt	i	samme	valuta,	og	

a)	 sikkerheten	enten	er	et	kontantinnskudd	eller	et	kontantlignende	instrument,	eller	
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b)	 sikkerheten	er	i	form	av	obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	sentralbanker	som	er	berettiget	
til	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	og	dens	markedsverdi	er	diskontert	med	20	%.

Med	 hensyn	 til	 dette	 nummer	 skal	 «obligasjoner	 utstedt	 av	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker»	
omfatte	obligasjonene	angitt	i	nr.	28.

1.4.2.		Avansert	metode	for	finansielle	sikkerheter

30.		Ved	verdsetting	av	finansiell	sikkerhet	i	forbindelse	med	den	avanserte	metode	for	finansielle	sikkerheter	
skal	«volatilitetsjusteringer»	anvendes	på	markedsverdien	av	sikkerheten,	som	angitt	i	nr.	34-59	nedenfor,	
for	å	ta	hensyn	til	prisvolatilitet.

31.		Med	 forbehold	 for	 behandlingen	 av	 manglende	 motsvarende	 valuta	 med	 hensyn	 til	 ikke-børsomsatte	
derivattransaksjoner	 i	nr.	32,	der	 sikkerheten	er	 angitt	 i	 en	annen	valuta	enn	den	 som	det	underliggende	
engasjementet	er	angitt	i,	skal	en	justering	som	gjenspeiler	valutavolatilitet,	legges	til	den	volatilitetsjusteringen	
som	er	egnet	for	sikkerheten,	som	angitt	i	nr.	34-59.

32.		Når	det	gjelder	ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	som	omfattes	av	motregningsavtaler	som	er	anerkjent	av	
vedkommende	myndigheter	i	henhold	til	vedlegg	III,	skal	det	benyttes	en	volatilitetsjustering	som	gjenspeiler	
valutavolatilitet,	 når	 det	 foreligger	manglende	motsvar	mellom	 sikkerhetens	 valuta	 og	oppgjørsvalutaen.	
Selv	i	tilfeller	der	flere	valutaer	er	benyttet	i	transaksjonene	som	omfattes	av	motregningsavtalen,	skal	det	
bare	benyttes	én	enkelt	volatilitetsjustering.

a)	 Beregning	av	justerte	verdier

33.		Den	volatilitetsjusterte	verdien	av	sikkerheten	som	skal	tas	i	betraktning,	blir	beregnet	på	følgende	måte	for	
alle	transaksjoner,	unntatt	de	transaksjoner	som	er	underlagt	anerkjente	rammeavtaler	for	motregning,	der	
bestemmelsene	i	nr.	5-23	kommer	til	anvendelse:

CVA	=	C	x	(1-HC-HFX)

Den	volatilitetsjusterte	verdien	av	engasjementet	som	skal	tas	i	betraktning,	blir	beregnet	som	følger:

EVA	=	E	x	(1+HE),	og	for	ikke-børsomsatte	derivattransaksjoner	EVA	=	E.

Den	fullt	 justerte	verdien	av	engasjementet	som	tar	i	betraktning	både	volatilitet	og	de	risikoreduserende	
virkningene	av	sikkerheten,	beregnes	slik:

E*	=	max	{}{0,	[EVA	-	CVAM]}}

der	

E	 er	 engasjementsverdien	 slik	 den	 ville	 ha	 blitt	 fastsatt	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 eller	 artikkel	 84-89	
dersom	det	ikke	var	stilt	sikkerhet	for	engasjementet.	For	dette	formål	skal	engasjementsverdien	av	poster	
utenfor	balansen	oppført	i	vedlegg	II	for	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	
i	henhold	til	artikkel	78-83,	være	100	%	av	verdien	istedenfor	prosentverdiene	oppført	i	artikkel	78	nr.	1,	
og	for	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	84-89,	skal	
engasjementsverdien	av	poster	oppført	i	vedlegg	VII	del	3	nr.	9-11	beregnes	med	en	konverteringsfaktor	på	
100	%	istedenfor	de	konverteringsfaktorene	eller	prosentverdiene	som	er	angitt	i	de	nevnte	numre.

EVA	er	det	volatilitetsjusterte	engasjementsbeløpet.

CVA	er	den	volatilitetsjusterte	verdien	av	sikkerheten.

CVAM	er	CVA	ytterligere	justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	løpetid	i	samsvar	med	bestemmelsene	
i	del	4.

HE	er	volatilitetsjusteringen	for	engasjementet	(E),	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-59.
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HC	er	volatilitetsjusteringen	for	sikkerheten,	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-59.

HFX	er	volatilitetsjusteringen	for	manglende	motsvarende	valuta,	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-59.

E*	 er	 den	 fullt	 justerte	 engasjementsverdien	 som	 tar	 i	 betraktning	 volatilitet	 og	 de	 risikoreduserende	
virkningene	av	sikkerheten.

b)	 Beregning	av	volatilitetsjusteringer	som	skal	anvendes

34.		Volatilitetsjusteringer	 kan	 beregnes	 på	 to	måter,	 enten	 ved	 hjelp	 av	metoden	med	 volatilitetsjusteringer	
fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer.

35.		En	kredittinstitusjon	kan	velge	å	benytte	metoden	med	volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	
eller	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer	uavhengig	av	hvilket	valg	den	har	foretatt	i	henhold	
til	 artikkel	 78-83	 og	 artikkel	 84-89	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp.	 Men	 dersom	
kredittinstitusjoner	vil	benytte	metoden	for	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer,	skal	de	gjøre	dette	for	alle	
typer	instrumenter,	unntatt	uvesentlige	porteføljer,	der	de	kan	benytte	metoden	med	volatilitetsjusteringer	
fastsatt	av	tilsynsmyndighetene.

Når	sikkerheten	består	av	et	antall	anerkjente	poster,	skal	volatilitetsjusteringen	være	lik	(H	=	Σi	αi	Hi),	der	
ai	er	en	posts	andel	av	hele	sikkerheten	og	Hi	er	volatilitetsjusteringen	som	anvendes	på	vedkommende	post.

i)	 Volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene

36.		Volatilitetsjusteringene	 som	 skal	 anvendes	 i	 henhold	 til	 metoden	 med	 volatilitetsjusteringer	 fastsatt	 av	
tilsynsmyndighetene	(som	forutsetter	en	daglig	verdiregulering),	er	angitt	i	tabell	1-4.

VOLATILITETSJUSTERINGER

Tabell 1

Risiko-klasse	
som	kreditt-

vurderingen	av	
obliga-sjonen	er	

tilknyttet

Gjen-
værende	
løpetid

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	b)

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	c)	og	d)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avviklings-
periode	
(	%)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

1 ≤	1	år 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707

>	1	≤	5	år 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828

>	5	år	 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657

2-3 ≤	1	år 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414

>	1	≤	5	år 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243
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Risiko-klasse	
som	kreditt-

vurderingen	av	
obliga-sjonen	er	

tilknyttet

Gjen-
værende	
løpetid

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	b)

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	
utstedt	av	enheter	som	beskrevet	i	del	1	

nr.	7	bokstav	c)	og	d)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avviklings-
periode	
(	%)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

5-dagers	
avvik-lings-
periode	
(	%)

>	5	år	 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485

4 ≤	1	år 21,213 15 10,607 (ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

>	1	≤	5	år 21,213 15 10,607 (ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

>	5	år	 21,213 15 10,607 (ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

(ikke	til-
gjengelig)

Tabell 2

Risikoklasse	
som	kreditt-

vurderingen	av	
en	kortsiktig	
obligasjon	er	
tilknyttet

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	utstedt	av	
enheter	som	beskrevet	i	del	1	nr.	7	bokstav	b)	med	

kortsiktige	kredittvurderinger

Volatilitetsjusteringer	for	obligasjoner	utstedt	av	
enheter	som	beskrevet	i	del	1	nr.	7	bokstav	c)	og	d)	

med	kortsiktige	kredittvurderinger

20-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

5-dagers	avvik-
lings-periode	

(	%)

20-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

10-dagers	
avvik-lings-
periode	(	%)

5-dagers	avvik-
lings-periode	

(	%)

1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707

2-3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414

Tabell 3

Andre	sikkerhets-	eller	engasjementstyper

20-dagers	avviklingsperiode	
(	%)

10-dagers	avviklingsperiode	
(	%)

5-dagers	avviklingsperiode	
(	%)

Aksjer	og	konvertible	
obligasjoner	i	
hovedindeksen	

21,213 15 10,607

Andre	aksjer	eller	
konvertible	obligasjoner	
notert	på	en	anerkjent	
børs

35,355 25 17,678

Kontanter 0 0 0

Gull 21,213 15 10,607
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Tabell 4

Volatilitetsjusteringer	for	manglende	motsvarende	valuta

20-dagers	avviklingsperiode	(	%) 10-dagers	avviklingsperiode	(	%) 5-dagers	avviklingsperiode	(	%)

11,314 8 5,657

37.		For	sikrede	utlånstransaksjoner	skal	avviklingsperioden	være	20	bankdager.	For	gjenkjøpsavtaler	(unntatt	
i	den	utstrekning	slike	 transaksjoner	omfatter	overføring	av	 råvarer	eller	garanterte	 rettigheter	knyttet	 til	
eiendomsrett	 til	 råvarer)	 og	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer,	 skal	 avviklingsperioden	 være	 5	
bankdager.	For	andre	kapitalmarkedstransaksjoner	skal	avviklingsperioden	være	10	bankdager.

38.		I	 tabell	 1-4	 og	 i	 nr.	 39-41	 er	 risikoklassen	 som	 en	 kredittvurdering	 av	 obligasjonen	 er	 tilknyttet,	 den	
risikoklassen	som	vedkommende	myndigheter	har	fastsatt	for	kredittvurderingen	i	henhold	til	artikkel	78-83.	
Med	hensyn	til	dette	nummer	kommer	del	1	nr.	10	også	til	anvendelse.

39.		For	ikke-godtakbare	verdipapirer	eller	for	råvarer	som	er	utlånt	eller	solgt	i	henhold	til	gjenkjøpsavtaler	eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	er	volatilitetsjusteringen	den	samme	som	for	aksjer	
utenfor	hovedindeksen	notert	på	en	anerkjent	børs.

40.		For	 godtakbare	 andeler	 i	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 er	 volatilitetsjusteringen	 de	 vektede	
gjennomsnittlige	 volatilitetsjusteringene	 som	 ville	 ha	 kommet	 til	 anvendelse,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
transaksjonens	avviklingsperiode	i	henhold	til	nr.	37,	på	de	eiendelene	som	fondet	har	investert	i.	Dersom	
de	eiendelene	som	fondet	har	investert	i,	ikke	er	kjent	for	kredittinstitusjonen,	er	volatilitetsjusteringen	den	
høyeste	volatilitetsjusteringen	som	ville	ha	kommet	til	anvendelse	på	alle	de	eiendelene	som	fondet	har	rett	
til	å	investere	i.

41.		For	ikke-kredittvurderte	obligasjoner	som	er	utstedt	av	institusjoner,	og	som	oppfyller	godkjenningskriteriene	
i	del	1	nr.	8,	skal	volatilitetsjusteringene	være	de	samme	som	for	verdipapirer	utstedt	av	institusjoner	eller	
foretak	med	en	ekstern	kredittvurdering	tilknyttet	risikoklasse	2	eller	3.

ii)	 Egne	estimater	av	volatilitetsjusteringer

42.		Vedkommende	myndigheter	skal	tillate	at	kredittinstitusjoner	som	overholder	kravene	i	nr.	47-56,	kan	benytte	
egne	volatilitetsestimater	for	beregning	av	de	volatilitetsjusteringene	som	skal	anvendes	på	sikkerheter	og	
engasjementer.

43.		Når	obligasjoner	har	en	kredittvurdering	fra	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	tilsvarer	lav	
til	moderat	risiko	(investment	grade)	eller	bedre,	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	kredittinstitusjoner	
beregner	et	volatilitetsestimat	for	hver	kategori	av	verdipapirer.

44.		Ved	 fastsettelsen	 av	 relevante	 kategorier	 skal	 kredittinstitusjoner	 ta	 hensyn	 til	 typen	 av	 utsteder	 av	
verdipapiret,	 den	 eksterne	 kredittvurderingen	 av	 verdipapirene,	 deres	 gjenværende	 løpetid	 og	 endret	
durasjon.	Volatilitetsestimater	skal	være	 representative	 for	verdipapirene	som	kredittinstitusjonen	har	 tatt	
med	i	de	respektive	kategoriene.

45.		For	 obligasjoner	 som	 har	 en	 kredittvurdering	 fra	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	 er	
under	lav	til	moderat	risiko,	samt	for	andre	godtakbare	sikkerheter,	skal	volatilitetsjusteringene	beregnes	for	
hver	enkelt	post.

46.		Kredittinstitusjoner	som	benytter	metoden	for	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer,	skal	estimere	volatilitet	
for	sikkerheten	eller	manglende	motsvarende	valuta	uten	å	ta	hensyn	til	eventuelle	korrelasjoner	mellom	det	
usikrede	engasjementet,	sikkerhet	og/eller	valutakurser.

Kvantitative	kriterier

47.		Ved	beregning	av	volatilitetsjusteringer	skal	et	99-prosentil	ensidig	konfidensintervall	benyttes.
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48.		Avviklingsperioden	 skal	 være	 20	 bankdager	 for	 sikrede	 utlånstransaksjoner,	 fem	 bankdager	 for	
gjenkjøpsavtaler,	 unntatt	 i	 den	 grad	 slike	 transaksjoner	 omfatter	 overføring	 av	 råvarer	 eller	 garanterte	
rettigheter	 knyttet	 til	 eiendomsrett	 til	 råvarer,	 samt	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer,	 og	 ti	
bankdager	for	andre	kapitalmarkedstransaksjoner.

49.		Kredittinstitusjoner	kan	benytte	tall	for	volatilitetsjusteringer	beregnet	i	samsvar	med	kortere	eller	 lengre	
avviklingsperioder,	som	økes	eller	minskes	i	forhold	til	avviklingsperioden	i	nr.	48	for	vedkommende	type	
transaksjon,	og	benytte	kvadratroten	av	tidsformelen	

HM	=	HN	)√(TM/TN)

der	TM	er	relevant	avviklingsperiode,	

HM	er	volatilitetsjusteringen	i	løpet	av	TM	og	

HN	er	volatilitetsjusteringen	basert	på	avviklingsperioden	TN.

50.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ta	 i	 betraktning	 den	 manglende	 likviditeten	 til	 eiendeler	 av	 lavere	 kvalitet.	
Avviklingsperioden	skal	justeres	opp	i	tilfeller	der	det	er	tvil	om	likviditeten	til	sikkerheten.	Kredittinstitusjoner	
skal	også	identifisere	hvor	historiske	data	kan	føre	til	undervurdering	av	potensiell	volatilitet,	f.eks.	valuta	
som	er	bundet	til	en	annen	valuta.	Slike	tilfeller	skal	håndteres	ved	hjelp	av	en	stresstest.

51.		Den	 historiske	 observasjonsperioden	 (prøvetakingsperioden)	 for	 beregning	 av	 volatilitetsjusteringer	 skal	
være	på	minst	ett	år.	For	kredittinstitusjoner	som	benytter	en	vektingsordning	eller	andre	metoder	for	den	
historiske	observasjonsperioden,	 skal	den	effektive	observasjonsperioden	være	på	minst	 ett	 år	 (det	vil	 si	
at	 det	vektede	gjennomsnittlige	 tidsmessige	 etterslepet	 til	 de	 individuelle	observasjonene	 ikke	 skal	være	
mindre	 enn	 seks	måneder).	Vedkommende	myndigheter	 kan	også	kreve	 at	 en	kredittinstitusjon	beregner	
sine	volatilitetsjusteringer	ved	hjelp	av	en	kortere	observasjonsperiode,	dersom	dette	etter	vedkommende	
myndigheters	oppfatning	er	begrunnet	i	en	betydelig	økning	i	prisvolatilitet.

52.		Kredittinstitusjoner	skal	ajourføre	sine	datasett	minst	hver	tredje	måned	og	skal	også	vurdere	dem	på	nytt	når	
markedsprisene	er	gjenstand	for	vesentlige	endringer.	Dette	innebærer	at	volatilitetsjusteringer	skal	beregnes	
minst	hver	tredje	måned.

Kvalitative	kriterier

53.		Volatilitetsestimatene	skal	benyttes	i	kredittinstitusjonens	daglige	risikohåndtering,	herunder	i	tilknytning	til	
kredittinstitusjonens	interne	engasjementsgrenser.

54.		Dersom	 avviklingsperioden	 som	 benyttes	 av	 kredittinstitusjonen	 i	 den	 daglige	 risikohåndteringen,	 er	
lengre	 enn	 perioden	 fastsatt	 i	 denne	 del	 for	 vedkommende	 type	 transaksjon,	 skal	 kredittinstitusjonens	
volatilitetsjusteringer	økes	i	samsvar	med	kvadratroten	av	tidsformelen	i	nr.	49.

55.		Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	overvåke	og	sikre	overholdelsen	av	et	dokumentert	
sett	 av	 retningslinjer	og	kontroller	 for	driften	av	 systemet	 for	 estimering	av	volatilitetsjusteringer	og	 for	
integrering	av	slike	estimeringer	i	risikohåndteringen.

56.		En	 uavhengig	 gjennomgåelse	 av	 kredittinstitusjonens	 system	 for	 estimering	 av	 volatilitetsjusteringer	
skal	 utføres	 regelmessig	 innenfor	 kredittinstitusjonens	 interne	 revisjonsprosess.	 En	 gjennomgåelse	 av	
det	 samlede	 systemet	 for	 estimering	 av	 volatilitetsjusteringer	 og	 for	 integrering	 av	 disse	 justeringene	 i	
kredittinstitusjonens	risikohåndtering	skal	skje	minst	én	gang	per	år,	og	skal	særlig	omfatte	minst	

a)	 integrering	av	estimerte	volatilitetsjusteringer	i	den	daglige	risikohåndteringen,	

b)	 validering	av	eventuelle	betydelige	endringer	i	framgangsmåten	for	estimering	av	volatilitetsjusteringer,	

c)	 kontroll	 av	 om	 de	 datakildene	 som	 benyttes	 i	 systemet	 for	 estimering	 av	 volatilitetsjusteringer,	 er	
konsekvente,	aktuelle	og	pålitelige	samt	om	disse	kildene	er	uavhengige,	og	

d)	 nøyaktighet	og	egnethet	når	det	gjelder	antakelsene	om	volatilitet.	
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iii)	 Økning	av	volatilitetsjusteringer

57.		Volatilitetsjusteringene	 i	 henhold	 til	 nr.	 36-41	 er	 de	 volatilitetsjusteringene	 som	 skal	 anvendes	 dersom	
det	 skjer	 en	 daglig	 verdiregulering.	 Likedan,	 dersom	 en	 kredittinstitusjon	 benytter	 sine	 egne	 estimater	
av	 volatilitetsjusteringene	 i	 samsvar	 med	 nr.	 42-56,	 skal	 disse	 i	 første	 omgang	 beregnes	 på	 grunnlag	
av	 daglig	 verdiregulering.	 Dersom	 hyppigheten	 av	 verdireguleringen	 er	 mindre	 enn	 daglig,	 skal	
større	 volatilitetsjusteringer	 benyttes.	 Disse	 skal	 beregnes	 ved	 å	 øke	 den	 daglige	 verdireguleringen	 av	
volatilitetsjusteringer	ved	hjelp	av	følgende	formel	for	«kvadratroten	av	tid»:

H	=	HM √ NR	+	(TM	-	1)

TM

der	

H	er	den	volatilitetsjusteringen	som	skal	anvendes

HM	er	volatilitetsjusteringen	når	det	skjer	en	daglig	verdiregulering

NR	er	det	faktiske	antallet	bankdager	mellom	verdireguleringene

TM	er	avviklingsperioden	for	vedkommende	type	transaksjon.

iv)	 Vilkår	for	anvendelse	av	en	volatilitetsjustering	på	0	%

58.		I	tilknytning	til	gjenkjøpsavtaler	og	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer,	dersom	en	kredittinstitusjon	
benytter	metoden	med	volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	for	egenfastsatte	
volatilitetsjusteringer,	og	dersom	vilkårene	i	bokstav	a)-h)	er	oppfylt,	kan	kredittinstitusjoner,	istedenfor	å	
anvende	de	volatilitetsjusteringene	som	ble	beregnet	i	henhold	til	nr.	34-57,	anvende	en	volatilitetsjustering	
på	0	%.	Dette	 alternativet	 er	 ikke	 tilgjengelig	 for	kredittinstitusjoner	 som	benytter	metoden	med	 interne	
modeller	i	henhold	til	nr.	12-21.

a)	 Både	engasjementet	og	sikkerheten	er	kontanter	eller	obligasjoner	utstedt	av	sentralmyndigheter	eller	
sentralbanker	 i	henhold	 til	del	1	nr.	7	bokstav	b)	og	berettiget	 til	en	 risikovekt	på	0	%	 i	henhold	 til	
artikkel	78-83.

b)	 Både	engasjementet	og	sikkerheten	er	angitt	i	samme	valuta.

c)	 Transaksjonens	 løpetid	 er	 høyst	 én	dag	 eller	 både	 engasjementet	 og	 sikkerheten	 er	 underlagt	 daglig	
verdsetting	til	markedsverdi	eller	daglig	omregning	av	marginer.

d)	 Tiden	mellom	den	seneste	verdsetting	til	markedsverdi	før	en	motpart	unnlater	å	regne	om	marginer,	og	
likvideringen	av	sikkerheten,	skal	ikke	være	mer	enn	fire	virkedager.

e)	 Transaksjonen	skal	gjøres	opp	gjennom	et	velprøvd	oppgjørssystem	for	vedkommende	type	transaksjon.

f)	 Dokumentasjonen	som	gjelder	avtalen,	er	standard	markedsdokumentasjon	for	gjenkjøpsavtaler	eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer,	i	vedkommende	verdipapirer.

g)	 Transaksjonen	 er	 underlagt	 dokumentasjon	 som	 angir	 at	 dersom	 motparten	 unnlater	 å	 oppfylle	 en	
forpliktelse	 til	 å	 levere	 kontanter	 eller	 verdipapirer,	 eller	 til	 å	 levere	marginer	 eller	 på	 annen	måte	
misligholder,	kan	transaksjonen	umiddelbart	avsluttes.

h)	 Motparten	 blir	 av	 vedkommende	 myndigheter	 ansett	 som	 en	 «sentral	 markedsdeltaker».	 Sentrale	
markedsdeltakere	skal	omfatte	følgende	foretak:

–	 enhetene	nevnt	i	del	1	nr.	7	bokstav	b)	der	engasjementer	med	disse	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	
henhold	til	artikkel	78-83,	

–	 institusjoner,
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–	 andre	 finansielle	 foretak	 (herunder	 forsikringsforetak)	 der	 engasjementer	 med	 disse	 er	 gitt	 en	
risikovekt	på	20	%	i	henhold	til	artikkel	78-83,	eller	som,	når	det	gjelder	kredittinstitusjoner	som	
beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	 83-89,	
ikke	har	noen	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	og	internt	
blir	kredittvurdert	til	å	ha	en	PD-verdi	som	tilsvarer	den	verdien	som	er	tilknyttet	kredittvurderinger	
foretatt	av	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner	som	av	vedkommende	myndigheter	anses	for	å	
tilsvare	 risikoklasse	2	eller	høyere	 i	henhold	 til	 reglene	 for	 risikovekting	av	engasjementer	med	
foretak	i	henhold	til	artikkel	78-83,	

–	 regulerte	foretak	for	kollektiv	investering	som	er	underlagt	krav	til	kapital	eller	gjeldsgrad,	

–	 regulerte	pensjonsfond,	og	

–	 anerkjente	klareringsorganisasjoner.

59.		Når	 vedkommende	 myndighet	 tillater	 at	 behandlingen	 i	 nr.	 58	 anvendes	 i	 tilfelle	 av	 gjenkjøpsavtaler	
eller	 lånetransaksjoner	 som	 gjelder	 verdipapirer	 utstedt	 av	 vedkommende	 stats	 myndigheter,	 kan	 andre	
vedkommende	 myndigheter	 velge	 å	 tillate	 at	 kredittinstitusjoner	 som	 har	 sitt	 forretningskontor	 i	 deres	
jurisdiksjon,	vedtar	samme	tilnærmingsmåte	for	de	samme	transaksjonene.

c)	 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

Standardmetoden

60.		E*	som	beregnet	i	henhold	til	nr.	33	skal	utgjøre	engasjementsverdien	med	hensyn	til	artikkel	80.	Når	det	
gjelder	poster	utenfor	balansen	oppført	i	vedlegg	II,	skal	E*	utgjøre	verdien	som	prosentverdiene	angitt	i	
artikkel	78	nr.	1	skal	anvendes	på,	for	å	komme	fram	til	engasjementsverdien.

Metoden	for	interne	kredittvurderinger

61.		LGD*	(faktisk	LGD-verdi)	beregnet	i	henhold	til	dette	nummer,	skal	utgjøre	LGD-verdien	med	hensyn	til	
vedlegg	VII.

LGD*	=	LGD	x	(E*/E)

der	

LGD	er	den	LGD-verdien	som	ville	fått	anvendelse	på	engasjementet	i	henhold	til	artikkel	84-89	dersom	
engasjementet	ikke	hadde	vært	sikret.	

E	er	engasjementsverdien	som	beskrevet	i	nr.	33.

E*	blir	beregnet	som	i	nr.	33.

1.5.		 Andre	godtakbare	sikkerheter	i	henhold	til	artikkel	84-89

1.5.1.		Verdsetting

a)	 Sikkerhet	i	fast	eiendom

62.		Eiendommen	skal	være	verdsatt	av	en	uavhengig	takstmann	til	markedsverdi	eller	til	en	lavere	verdi.	I	de	
medlemsstater	som	har	fastsatt	strenge	kriterier	for	vurdering	av	pantelånsverdier	i	lov	eller	forskrift,	kan	
eiendommen	isteden	verdsettes	av	en	uavhengig	takstmann	til	pantelånsverdien	eller	til	en	lavere	verdi.

63.	 Med	«markedsverdi»	menes	det	 estimerte	beløpet	 som	eiendommen	på	 tidspunktet	 for	 verdsettingen	vil	
kunne	utveksles	for	mellom	en	villig	kjøper	og	en	villig	selger	i	en	transaksjon	på	armlengdes	avstand	etter	
korrekt	markedsføring,	der	hver	av	partene	har	vært	velinformert,	handlet	med	forsiktighet	og	uten	tvang.	
Markedsverdien	skal	dokumenteres	på	en	oversiktlig	og	klar	måte.

64.	 Med	«pantelånverdi»	menes	verdien	av	eiendommen	som	fastsatt	ved	en	forsiktig	vurdering	av	eiendommens	
framtidige	 salgbarhet,	 der	 det	 tas	 hensyn	 til	 eiendommens	 bestandighet	 på	 lang	 sikt,	 normale	 og	 lokale	
markedsforhold,	nåværende	bruk	og	alternativ	egnet	bruk	av	eiendommen.	Spekulative	elementer	skal	ikke	
tas	i	betraktning	ved	vurderingen	av	pantelånsverdien.	Pantelånsverdien	skal	dokumenteres	på	en	oversiktlig	
og	klar	måte.
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65.		Verdien	av	sikkerheten	skal	være	markedsverdien	eller	pantelånsverdien,	eventuelt	redusert	for	å	gjenspeile	
resultatene	av	den	overvåking	som	kreves	i	henhold	til	del	2	nr.	8,	og	for	å	ta	hensyn	til	eventuelle	forutgående	
krav	på	eiendommen.

b)	 Fordringer

66.		Verdien	av	fordringer	skal	være	det	utestående	beløpet.

c)	 Annen	fysisk	sikkerhet

67.		Eiendommen	 skal	 verdsettes	 til	 markedsverdi	—	 det	 vil	 si	 det	 estimerte	 beløpet	 som	 eiendommen	 på	
tidspunktet	for	verdsettingen	vil	kunne	selges	for	til	en	villig	kjøper	av	en	villig	selger	i	en	transaksjon	på	
armlengdes	avstand.

1.5.2.	 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

a)	 Generell	behandling

68.		LGD*	beregnet	i	henhold	til	nr.	69-72	er	lik	LGD-verdien	med	hensyn	til	vedlegg	VII.

69.		Dersom	forholdet	mellom	verdien	av	sikkerheten	(C)	og	engasjementsverdien	(E)	er	lavere	enn	et	terskelnivå	
lik	C*	(laveste	påkrevde	nivå	for	sikkerhet	for	engasjementet)	slik	det	er	fastsatt	i	tabell	5,	skal	LGD*	være	
den	LGD-verdien	som	er	fastsatt	i	vedlegg	VII	for	usikrede	engasjementer	med	motparten.

70.		Dersom	 forholdet	 mellom	 verdien	 av	 sikkerheten	 og	 engasjementsverdien	 overstiger	 et	 andre,	 høyere	
terskelnivå	 lik	C**	 (dvs.	påkrevd	nivå	 for	sikkerhet	 for	å	 få	 full	anerkjennelse	av	LGD-verdi)	 slik	det	er	
fastsatt	i	tabell	5,	skal	LGD*	være	den	LGD-verdien	som	er	fastsatt	i	tabell	5.

71.		Dersom	det	påkrevde	nivået	for	sikkerhet	C**	ikke	er	oppnådd	med	hensyn	til	engasjementet	som	helhet,	skal	
engasjementet	anses	for	å	være	to	engasjementer	—	den	delen	som	det	påkrevde	nivået	for	sikkerhet	C**	er	
oppnådd	for,	og	restdelen.

72.		I	tabell	5	angis	de	verdiene	for	LGD*	som	skal	anvendes,	samt	påkrevde	nivåer	for	sikkerhet	for	de	sikrede	
delene	av	engasjementene.

Tabell 5

Minsteverdier	for	LGD	for	sikrede	deler	av	engasjementer

LGD*	for	fordringer	
med	best	prioritet	
eller	for	betingede	

fordringer

LGD*	for	etterstilte	
fordringer	eller	for	
betingede	fordringer

Laveste	påkrevde	
nivå	for	sikkerhet	for	
engasjementet	(C*)

Laveste	påkrevde	
nivå	for	sikkerhet	for	
engasjementet	(C**)

Fordringer 35	% 65	% 0	% 125	%

Boligeien-dom/
nærings-eiendom

35	% 65	% 30	% 140	%

Annen	sikkerhet 40	% 70	% 30	% 140	%

Som	unntak	kan	vedkommende	myndigheter	fram	til	31.	desember	2012,	og	med	forbehold	for	de	nivåene	
for	sikkerhet	som	er	angitt	i	tabell	5,	

a)	 tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	en	LGD-verdi	på	30	%	på	engasjementer	med	best	prioritet	i	form	
av	leasing	av	næringseiendom,	
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b)	 tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	en	LGD-verdi	på	35	%	på	engasjementer	med	best	prioritet	i	form	
av	leasing	av	utstyr,	og	

c)	 tillate	at	kredittinstitusjoner	anvender	en	LGD-verdi	på	30	%	på	engasjementer	med	best	prioritet	sikret	
i	bolig-	eller	næringseiendom.	

Ved	utgangen	av	denne	perioden	skal	dette	unntaket	gjennomgås	på	nytt.

b)	 Alternativ	behandling	for	sikkerhet	i	fast	eiendom

73.		Med	forbehold	for	kravene	i	dette	nummer	og	i	nr.	74,	og	som	et	alternativ	 til	behandlingen	i	nr.	68-72,	
kan	vedkommende	myndigheter	i	en	medlemsstat	tillate	at	kredittinstitusjoner	gir	en	risikovekt	på	50	%	til	
den	delen	av	engasjementet	som	er	sikret	fullt	ut	i	boligeiendom	eller	næringseiendom	på	medlemsstatens	
territorium,	dersom	de	har	dokumentasjon	på	at	de	relevante	markedene	er	velutviklet	og	har	vært	etablert	
lenge	med	tapsprosenter	på	utlån	med	sikkerhet	i	henholdsvis	boligeiendom	eller	næringseiendom	som	ikke	
overstiger	følgende	grenser:

a)	 tap	som	stammer	fra	utlån	med	henholdsvis	boligeiendom	eller	næringseiendom	som	sikkerhet	opptil	
50	%	av	markedsverdien	(eller	eventuelt	60	%	av	pantelånsverdien	dersom	denne	verdien	er	 lavere)	
overstiger	ikke	0,3	%	av	utestående	lån	med	fast	eiendom	som	sikkerhet	i	et	gitt	år,	og	

b)	 samlede	tap	som	stammer	fra	utlån	med	henholdsvis	boligeiendom	eller	næringseiendom	som	sikkerhet,	
overstiger	ikke	0,5	%	av	utestående	lån	sikret	i	denne	formen	for	fast	eiendom	i	et	gitt	år.

74.		Dersom	ingen	av	vilkårene	i	nr.	73	er	oppfylt	i	et	gitt	år,	vil	denne	behandlingen	ikke	kunne	benyttes	før	
vilkårene	er	oppfylt	i	et	påfølgende	år.

75.		Vedkommende	myndigheter	som	ikke	tillater	behandlingen	i	henhold	til	nr.	73,	kan	tillate	at	kredittinstitusjoner	
gir	de	tillatte	risikovektene	i	henhold	til	denne	behandlingen	til	engasjementer	med	sikkerhet	i	henholdsvis	
boligeiendom	eller	næringseiendom	på	 territoriet	 til	de	medlemsstatene	hvis	vedkommende	myndigheter	
tillater	den	nevnte	behandlingen,	på	de	samme	vilkår	som	dem	som	gjelder	i	vedkommende	medlemsstat.

1.6.		 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	for	blandet	sikkerhet

76.		Dersom	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	blir	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89,	
og	det	blir	stilt	sikkerhet	for	et	engasjement	med	både	finansielle	sikkerheter	og	andre	godtakbare	sikkerheter,	
skal	LGD*,	som	skal	anvendes	som	LGD-verdi	i	henhold	til	vedlegg	VII,	beregnes	som	følger.	

77.		Det	 skal	 kreves	 at	 kredittinstitusjonen	 deler	 opp	 den	 volatilitetsjusterte	 verdien	 av	 engasjementet	 (dvs.	
verdien	etter	at	volatilitetsjusteringen	fastsatt	 i	nr.	33	er	 foretatt)	 i	deler	som	hver	 for	seg	bare	er	dekket	
av	én	type	sikkerhet.	Det	vil	si	at	kredittinstitusjonen	må	dele	opp	engasjementet	i	den	delen	som	omfattes	
av	 godtakbare	finansielle	 sikkerheter,	 den	delen	 som	omfattes	 av	 fordringer,	 de	 delene	 som	omfattes	 av	
sikkerhet	i	næringseiendom	og/eller	sikkerhet	i	boligeiendom,	den	delen	som	omfattes	av	andre	godtakbare	
sikkerheter	og	eventuelt	den	usikrede	restdelen.

78.		LGD*	for	hver	del	av	engasjementet	skal	beregnes	separat	i	samsvar	med	de	relevante	bestemmelsene	i	dette	
vedlegg.

1.7.		 Annen	finansiert	kredittbeskyttelse

1.7.1.	 Innskudd	i	tredjemannsinstitusjoner

79.		Når	vilkårene	i	del	2	nr.	12	er	oppfylt,	kan	kredittbeskyttelse	som	faller	inn	under	vilkårene	i	del	1	nr.	23,	
behandles	som	en	garanti	av	tredjemannsinstitusjonen.
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1.7.2.	 Livsforsikringspoliser	stilt	som	sikkerhet	til	den	långivende	kredittinstitusjon

80.		Når	vilkårene	i	del	2	nr.	13	er	oppfylt,	kan	kredittbeskyttelse	som	faller	inn	under	vilkårene	i	del	1	nr.	24,	
behandles	som	en	garanti	av	foretaket	som	yter	livsforsikringen.	Verdien	av	den	godkjente	kredittbeskyttelsen	
skal	være	gjenkjøpsverdien	av	livsforsikringspolisen.

1.7.3.	 Institusjoners	instrumenter	som	gjenkjøpes	på	anmodning

81.		Godtakbare	 instrumenter	 i	 henhold	 til	 del	 1	 nr.	 25	 kan	 behandles	 som	 en	 garanti	 av	 den	 utstedende	
institusjonen.

82.		Verdien	av	den	anerkjente	kredittbeskyttelsen	skal	være	som	følger:

a)	 Dersom	 instrumentet	 skal	 gjenkjøpes	 til	 pålydende	 verdi,	 skal	 verdien	 av	 beskyttelsen	 være	 dette	
beløpet.

b)	 Dersom	 instrumentet	 skal	 gjenkjøpes	 til	markedspris,	 skal	 verdien	 av	 beskyttelsen	 være	 verdien	 av	
instrumentet	verdsatt	på	samme	måte	som	obligasjonene	angitt	i	del	1	nr.	8.

2.	 IKKE-FINANSIERT	KREDITTBESKYTTELSE

2.1.		 Verdsetting

83.		Verdien	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 (G)	 skal	 være	 det	 beløpet	 som	 yteren	 av	 beskyttelsen	 har	
påtatt	 seg	 å	 betale	 i	 tilfelle	 av	 låntakers	 mislighold	 eller	 manglende	 betaling,	 eller	 når	 andre	 nærmere	
angitte	kreditthendelser	inntreffer.	Med	hensyn	til	kredittderivater	som	ikke	som	kreditthendelse	omfatter	
en	 omstrukturering	 av	 den	 underliggende	 forpliktelsen	 som	 innebærer	 ettergivelse	 eller	 utsettelse	 av	
tilbakebetaling	av	hovedstolen,	renter	eller	avgifter	som	fører	til	en	kredittapshendelse	(dvs.	verdijustering,	
at	det	må	foretas	en	verdijustering	eller	en	annen	tilsvarende	debitering	i	resultatet),	skal	

a)	 verdien	av	kredittbeskyttelsen	som	er	beregnet	i	henhold	til	første	punktum	i	dette	nummer,	reduseres	
med	 40	%	 når	 det	 beløpet	 som	 yteren	 av	 beskyttelsen	 har	 påtatt	 seg	 å	 betale,	 ikke	 er	 høyere	 enn	
engasjementsverdien,	eller

b)	 verdien	av	kredittbeskyttelsen	ikke	være	høyere	enn	60	%	av	engasjementsverdien	når	det	beløpet	som	
yteren	av	beskyttelsen	har	påtatt	seg	å	betale,	er	høyere	enn	engasjementsverdien.

84.		Når	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 er	 angitt	 i	 en	 annen	 valuta	 enn	 den	 som	 engasjementet	 er	 angitt	 i	
(manglende	 motsvarende	 valuta),	 skal	 verdien	 av	 kredittbeskyttelsen	 reduseres	 ved	 å	 anvende	 en	
volatilitetsjustering	(HFX)	på	følgende	måte:

G*	=	G	x	(1-HFX)

der	

G	er	det	nominelle	beløp	for	kredittbeskyttelsen,

G*	er	verdien	av	G	justert	for	en	eventuell	valutarisiko,	og	

Hfx	er	volatilitetsjusteringen	for	eventuell	manglende	motsvarende	valuta	mellom	kredittbeskyttelsen	og	den	
underliggende	forpliktelsen.

Når	det	ikke	foreligger	noen	manglende	motsvarende	valuta:	

G*	=	G

85.		Volatilitetsjusteringene	for	eventuell	manglende	motsvarende	valuta	kan	beregnes	i	henhold	til	metoden	med	
volatilitetsjusteringer	fastsatt	av	tilsynsmyndighetene	eller	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer	
som	beskrevet	i	nr.	34-57.
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2.2.		 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp

2.2.1.	 Delvis	beskyttelse	—	oppdeling	i	transjer

86.		Når	kredittinstitusjonen	overfører	en	del	av	 risikoen	 for	et	 lån	 i	en	eller	flere	 transjer,	kommer	 reglene	 i	
artikkel	94-101	til	anvendelse.	Vesentlige	grenseverdier	for	betaling	som	det	ikke	skal	skje	noen	betalinger	
under	i	tilfelle	av	tap,	anses	for	å	tilsvare	førstetapsposisjoner	og	å	føre	til	en	risikooverføring	i	transjer.

2.2.2.	 Standardmetoden

a)	 Full	beskyttelse

87.		Med	hensyn	til	artikkel	80	skal	g	være	den	risikovekt	som	skal	gis	til	et	engasjement	som	er	fullt	beskyttet	
av	ikke-finansiert	beskyttelse	(GA),	der	

g	er	risikovekten	for	engasjementer	med	yteren	av	beskyttelse	som	angitt	i	artikkel	78-83,	og	

GA	 er	 verdien	 av	 G*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 84	 og	 ytterligere	 justert	 for	 eventuell	 manglende	
motsvarende	løpetid	som	fastsatt	i	del	4.

b)	 Delvis	beskyttelse	—	lik	prioritet

88.		Når	det	beskyttede	beløpet	er	mindre	enn	engasjementsverdien,	og	de	beskyttede	og	ubeskyttede	delene	har	
lik	prioritet	—	dvs.	kredittinstitusjonen	og	yteren	av	beskyttelse	deler	tap	pro	rata,	skal	kapitalkravet	settes	
ned	i	forhold	til	dette.	Med	hensyn	til	artikkel	80	skal	risikovektede	engasjementsbeløp	beregnes	i	samsvar	
med	følgende	formel:	

(E-GA)	x	r	+	GA	x	g

der	

E	er	engasjementsverdien,	

GA	 er	 verdien	 av	 G*	 som	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 84	 og	 ytterligere	 justert	 for	 eventuell	 manglende	
motsvarende	løpetid	som	fastsatt	i	del	4,	

r	er	risikovekten	for	engasjementer	med	debitor	som	angitt	i	artikkel	78-83,	og	

g	er	risikovekten	for	engasjementer	med	yteren	av	beskyttelse	som	angitt	i	artikkel	78-83.	

c)	 Statsgarantier

89.		Vedkommende	myndigheter	kan	utvide	behandlingen	i	vedlegg	VI	del	1	nr.	4	og	5	til	engasjementer	eller	
deler	 av	 engasjementer	 garantert	 av	 sentralmyndigheter	 eller	 sentralbanker,	 dersom	garantien	 er	 angitt	 i	
låntakers	nasjonale	valuta	og	engasjementet	er	finansiert	i	denne	valutaen.

2.2.3.		IRB-metoden

Full	beskyttelse/delvis	beskyttelse	—	lik	prioritet

90.		For	den	dekkede	delen	 av	 engasjementet	 (basert	 på	den	 justerte	verdien	 av	kredittbeskyttelsen	GA),	 kan	
PD-verdien	 i	henhold	 til	 vedlegg	VII	del	2	være	PD-verdien	 til	 yteren	av	beskyttelse,	 eller	 en	PD-verdi	
mellom	PD-verdien	til	låntaker	og	PD-verdien	til	garantisten	dersom	det	ikke	anses	å	være	nødvendig	med	
full	 erstatning.	 I	 tilfelle	 av	 etterstilte	 engasjementer	 og	 ikke-etterstilt	 ikke-finansiert	 beskyttelse	 kan	 den	
LGD-verdien	som	skal	anvendes	i	henhold	til	vedlegg	VII	del	2,	være	den	som	er	tilknyttet	fordringer	med	
best	prioritet.

91.		For	en	eventuell	udekket	del	av	engasjementet	skal	PD-verdien	være	låntakers	PD-verdi,	og	LGD-verdien	
skal	være	verdien	til	det	underliggende	engasjementet.

92.		GA	er	verdien	av	G*	beregnet	i	henhold	til	nr.	84	og	ytterligere	justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	
løpetid	som	fastsatt	i	del	4.
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DEL	4

Manglende	motsvarende	løpetid

1.	 Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	foreligger	det	manglende	motsvarende	løpetid	når	den	
gjenværende	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen	er	kortere	enn	den	gjenværende	løpetiden	til	det	beskyttede	
engasjementet.	Beskyttelse	med	mindre	enn	tre	måneders	gjenværende	løpetid,	der	løpetiden	er	kortere	enn	
løpetiden	til	det	underliggende	engasjementet,	skal	ikke	anerkjennes.

2.	 Når	det	foreligger	manglende	motsvarende	løpetid,	skal	kredittbeskyttelsen	ikke	anerkjennes	når	

a)	 den	opprinnelige	løpetiden	for	beskyttelsen	er	kortere	enn	ett	år,	eller	

b)	 engasjementet	er	en	kortsiktig	eksponering	som	ifølge	vedkommende	myndigheter	er	omfattet	av	en	
nedre	grense	på	én	dag,	istedenfor	en	nedre	grense	på	ett	år,	med	hensyn	til	løpetiden	(M)	i	henhold	til	
vedlegg	VII	del	2	nr.	14.

1.	 DEFINISJON	AV	LØPETID

3.	 Innenfor	en	høyeste	grense	på	fem	år	skal	den	effektive	løpetiden	for	det	underliggende	instrumentet	være	
den	lengst	mulige	gjenværende	tiden	før	debitor	etter	planen	skal	oppfylle	sine	forpliktelser.	Med	forbehold	
for	nr.	4	skal	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen	være	tiden	fram	til	det	tidligste	tidspunktet	da	beskyttelsen	kan	
utløpe	eller	sies	opp.

4.	 Når	selgeren	av	beskyttelse	har	mulighet	til	å	si	opp	beskyttelsen,	skal	løpetiden	til	beskyttelsen	være	tiden	
fram	til	det	 tidligste	tidspunktet	da	yteren	av	beskyttelse	kan	benytte	denne	muligheten.	Når	kjøperen	av	
beskyttelse	har	mulighet	til	å	si	opp	beskyttelsen,	og	vilkårene	i	avtalen	som	ligger	til	grunn	for	beskyttelsen,	
inneholder	 en	 stimulans	 for	 kredittinstitusjonen	 til	 å	 si	 opp	 transaksjonen	 før	 avtalens	 utløpsdato,	 skal	
beskyttelsens	løpetid	være	tiden	fram	til	det	tidligste	tidspunktet	da	denne	muligheten	kan	benyttes;	i	motsatt	
fall	ville	et	slikt	alternativ	kunne	anses	for	ikke	å	påvirke	beskyttelsens	løpetid.

5.	 Når	det	 ikke	er	noe	som	hindrer	et	kredittderivat	 i	å	 forfalle	 før	utløpet	av	en	betalingsutsettelse	som	er	
nødvendig	for	mislighold	av	den	underliggende	forpliktelsen	som	følge	av	manglende	betaling	ved	forfall,	
skal	beskyttelsens	løpetid	reduseres	med	betalingsutsettelsens	lengde.

2.	 VERDSETTING	AV	BESKYTTELSE

2.1.		 Transaksjoner	 som	 omfattes	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse	 —	 den	 enkle	 metoden	 for	 finansielle	
sikkerheter

6.	 Dersom	det	foreligger	manglende	motsvarende	løpetid	mellom	engasjementet	og	kredittbeskyttelsen,	skal	
sikkerheten	ikke	anerkjennes.

2.2.		 Transaksjoner	 som	 omfattes	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse	—	 den	 avanserte	metoden	 for	 finansielle	
sikkerheter

7.	 Kredittbeskyttelsens	og	engasjementets	løpetid	må	gjenspeiles	i	den	justerte	verdien	av	sikkerheten	i	samsvar	
med	følgende	formel:

CVAM	=	CVA	x	(t-t*)/(T-t*)

der	

CVA	er	det	 laveste	beløpet	av	den	volatilitetsjusterte	verdien	av	sikkerheten	som	angitt	 i	del	3	nr.	33,	og	
engasjementsbeløpet,

t	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	til	kredittbeskyttelsen,	beregnet	
i	samsvar	med	nr.	3-5,	og	verdien	av	T,
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T	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	for	engasjementet,	beregnet	i	
samsvar	med	nr.	3-5,	og	fem	år,	og

t*	er	lik	0,25.

CVAM	skal	 tilsvare	CVA	ytterligere	 justert	 for	manglende	motsvarende	 løpetid	og	settes	 inn	 i	 formelen	for	
beregning	av	den	fullt	justerte	verdien	av	engasjementet	(E*)	i	henhold	til	del	3	nr.	33.

2.3.		 Transaksjoner	underlagt	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse

8.	 Kredittbeskyttelsens	og	engasjementets	løpetid	må	gjenspeiles	i	den	justerte	verdien	av	kredittbeskyttelsen	i	
samsvar	med	følgende	formel:

GA	=	G*	x	(t-t*)/(T-t*)

der	

G*	er	beskyttelsesbeløpet	justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	valuta,	

GA	er	G*	justert	for	manglende	motsvarende	løpetid,	

t	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	til	kredittbeskyttelsen,	beregnet	
i	samsvar	med	nr.	3-5,	og	verdien	av	T,

T	er	den	laveste	verdien	av	antall	år	som	gjenstår	fram	til	forfallstidspunktet	til	engasjementet,	beregnet	i	
samsvar	med	nr.	3-5,	og	5	år,	og

t*	er	lik	0,25.

GA	tilsvarer	dermed	verdien	av	beskyttelsen	i	henhold	til	del	3	nr.	83-92.

DEL	5

Kombinasjoner	av	kredittrisikoreduksjon	med	standardmetoden

1.	 I	 tilfeller	 der	 en	 kredittinstitusjon	 som	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 artikkel	
78-83,	har	flere	enn	én	form	for	kredittrisikoreduksjon	som	omfatter	ett	enkelt	engasjement	(f.eks.	der	en	
kredittinstitusjon	har	både	sikkerheten	og	en	garanti	som	delvis	dekker	et	engasjement),	skal	kredittinstitusjonen	
dele	opp	engasjementet	i	deler	som	omfattes	av	de	respektive	typene	av	kredittrisikoreduksjon	(f.eks.	en	del	
som	dekkes	av	sikkerheten,	og	en	del	som	dekkes	av	garantien),	og	det	risikovektede	engasjementsbeløpet	
for	hver	del	må	beregnes	separat	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	artikkel	78-83	og	i	dette	vedlegg.

2.	 Når	 kredittbeskyttelse	 som	 ytes	 av	 en	 enkelt	 yter	 av	 beskyttelse,	 har	 ulik	 løpetid,	 skal	 det	 anvendes	 en	
tilsvarende	metode	som	den	som	er	beskrevet	i	nr.	1.

DEL	6

Kredittrisikoreduksjonsteknikker	for	engasjementsgrupper

1.	 KREDITTDERIVATER	DER	BESKYTTELSEN	OPPHØRER	ETTER	FØRSTE	UTLØSENDE	HENDELSE	

1.	 Når	 en	 kredittinstitusjon	 oppnår	 kredittbeskyttelse	 for	 et	 antall	 engasjementer	 på	 det	 vilkår	 at	 det	 første	
misligholdet	blant	engasjementene	skal	utløse	betaling,	og	at	denne	kreditthendelsen	skal	 føre	 til	opphør	
av	 kontrakten,	 kan	 kredittinstitusjonen	 endre	 beregningen	 av	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 og	
eventuelt	 det	 forventede	 tapsbeløp	 for	 engasjementet,	 noe	 som	 i	mangel	 av	 kredittbeskyttelse	 vil	 gi	 det	
laveste	risikovektede	engasjementsbeløpet	i	henhold	til	artikkel	78-83	eller	eventuelt	i	henhold	til	artikkel	
84-89,	i	samsvar	med	dette	vedlegg,	men	bare	dersom	engasjementsverdien	er	mindre	enn	eller	lik	verdien	
av	kredittbeskyttelsen.
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2.	 KREDITTDERIVATER	DER	BESKYTTELSEN	OPPHØRER	ETTER	N-TE	UTLØSENDE	HENDELSE	

2.	 Når	 det	 n-te	 misligholdet	 blant	 engasjementene	 utløser	 betaling	 i	 henhold	 til	 kredittbeskyttelsen,	 kan	
kredittinstitusjonen	som	kjøper	beskyttelsen,	bare	anerkjenne	beskyttelsen	for	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	og	eventuelt	for	forventet	tapsbeløp,	dersom	beskyttelsen	også	gjelder	for	mislighold	1	
til	n-,1	eller	dersom	n-1	mislighold	allerede	er	skjedd.	I	disse	tilfellene	skal	den	anvendte	metoden	være	den	
som	er	angitt	i	nr.	1	for	derivater	der	kredittbeskyttelsen	opphører	etter	første	utløsende	hendelse,	endret	på	
hensiktsmessig	måte	for	n-te	utløsende	hendelse.

_________
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VEDLEGG IX

VERDIPAPIRISERING

DEL	1	

Definisjoner	for	vedlegg	IX

1.	 I	dette	vedlegg	menes	med:	

–	 «overskytende	margin»	innkrevde	finansieringsutgifter	og	andre	inntekter	fra	verdipapiriserte	engasjementer	
før	omkostninger	og	andre	utgifter,	

–	 «ryddekjøpsopsjon»	 en	 kontraktsmessig	 mulighet	 for	 den	 initiativtakende	 institusjon	 til	 å	 kjøpe	 tilbake	
eller	oppheve	verdipapiriseringsposisjonene	før	alle	de	underliggende	engasjementene	er	tilbakebetalt,	når	
beløpet	for	utestående	engasjementer	faller	under	et	nærmere	fastsatt	nivå,	

–	 «likviditetsfasilitet»	den	verdipapiriseringsposisjonen	som	oppstår	som	følge	av	en	kontraktsmessig	avtale	
om	å	yte	finansiering	for	å	sikre	at	kontantstrømmene	når	investorene	i	rett	tid,	

–	 «kirb»	8	%	av	de	risikovektede	engasjementsbeløp	som	ville	ha	blitt	beregnet	i	henhold	til	artikkel	84-89	
med	hensyn	til	de	verdipapiriserte	engasjementene,	dersom	de	ikke	var	blitt	verdipapirisert,	pluss	beløpet	for	
forventede	tap	tilknyttet	disse	engasjementene	beregnet	i	henhold	til	nevnte	artikler,	

–	 «ekstern	 kredittvurderingsmetode»	 metoden	 for	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
verdipapiriseringsposisjoner	i	samsvar	med	del	4	nr.	46-51,

–	 «formelbasert	 tilsynsmetode»	 metoden	 for	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	
verdipapiriseringsposisjoner	i	samsvar	med	del	4	nr.	52-54,

–	 «ikke-kredittvurdert	posisjon»	en	verdipapiriseringsposisjon	som	ikke	har	noen	kvalifisert	kredittvurdering	
foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	definert	i	artikkel	97,	

–	 «kredittvurdert	posisjon»	en	verdipapiriseringsposisjon	som	har	en	kvalifisert	kredittvurdering	foretatt	av	en	
valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	som	definert	i	artikkel	97,	og	

–	 «program	 for	 sertifikater	 med	 sikkerhet	 i	 eiendeler»	 et	 verdipapiriseringsprogram	 der	 de	 utstedte	
verdipapirene	i	hovedsak	har	form	av	sertifikater	med	en	opprinnelig	løpetid	på	ett	år	eller	mindre.

DEL	2

Minstekrav	for	anerkjennelse	av	overføring	av	betydelig	kredittrisiko	og	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	og	forventede	tapsbeløp	for	verdipapiriserte	engasjementer

1.	 MINSTEKRAV	 FOR	 ANERKJENNELSE	 AV	 OVERFØRING	 AV	 BETYDELIG	 KREDITTRISIKO	 I	 EN	
TRADISJONELL	VERDIPAPIRISERING

1.	 Den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 ved	 en	 tradisjonell	 verdipapirisering	 kan	 utelukke	 verdipapiriserte	
engasjementer	 fra	 beregningen	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 og	 forventede	 tapsbeløp	 dersom	
betydelig	 kredittrisiko	 tilknyttet	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 er	 blitt	 overført	 til	 tredjemann,	 og	
overføringen	er	skjedd	i	samsvar	med	følgende	vilkår:

a)	 Dokumentasjonen	av	verdipapiriseringen	gjenspeiler	det	økonomiske	innholdet	i	transaksjonen.	

b)	 De	 verdipapiriserte	 engasjementene	 holdes	 utenfor	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 og	 dens	
kreditorers	 rekkevidde,	 herunder	 også	 i	 tilfelle	 av	 konkurs	 eller	 tilsvarende	 forvaltning.	 Dette	 skal	
bekreftes	av	en	uttalelse	av	en	kvalifisert	juridisk	rådgiver.
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c)	 De	utstedte	verdipapirene	utgjør	ikke	noen	betalingsforpliktelse	for	den	initiativtakende	kredittinstitusjon.	

d)	 Erververen	er	et	spesialforetak	for	verdipapirisering.

e)	 Den	initiativtakende	kredittinstitusjon	beholder	ingen	faktisk	eller	indirekte	kontroll	over	de	overførte	
engasjementene.	En	initiativtakende	kredittinstitusjon	skal	anses	for	å	ha	beholdt	faktisk	kontroll	over	de	
overførte	engasjementene	dersom	den	har	rett	til	å	kjøpe	tilbake	de	tidligere	overførte	engasjementene	
fra	 erververen	 for	 å	 realisere	 gevinstene	 av	 dem,	 eller	 dersom	 den	 er	 forpliktet	 til	 igjen	 å	 påta	 seg	
overført	 risiko.	At	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beholder	 rettigheter	 eller	 forpliktelser	med	
hensyn	til	forvaltningen	av	engasjementene,	skal	i	seg	selv	ikke	anses	for	å	utgjøre	indirekte	kontroll	
over	engasjementene.

f)	 Når	det	foreligger	en	ryddekjøpsopsjon,	er	følgende	vilkår	oppfylt:	

i)	 ryddekjøpsopsjonen	kan	utøves	etter	den	initiativtakende	kredittinstitusjons	valg,	

ii)	 ryddekjøpsopsjonen	 kan	 bare	 utøves	 når	 10	%	 eller	mindre	 av	 den	 opprinnelige	 verdien	 av	 de	
verdipapiriserte	engasjementene	fortsatt	ikke	er	amortisert,	og	

iii)	 ryddekjøpsopsjonen	er	ikke	strukturert	for	å	unngå	fordeling	av	tap	på	kredittforbedringsposisjoner	
eller	andre	posisjoner	som	innehas	av	investorer,	og	er	heller	ikke	på	annen	måte	strukturert	for	å	gi	
kredittforbedring.

g)	 Dokumentasjonen	av	verdipapiriseringen	inneholder	ikke	bestemmelser	som	

i)	 bortsett	fra	i	tilfelle	av	bestemmelser	om	tidlig	amortisering,	krever	at	posisjoner	i	verdipapiriseringen	
skal	forbedres	av	den	initiativtakende	kredittinstitusjon	blant	annet	ved	å	endre	de	underliggende	
kredittengasjementene	 eller	 øke	 avkastningen	 som	 skal	 betales	 til	 investorer	 som	 resultat	 av	 en	
svekket	kredittkvalitet	med	hensyn	til	de	verdipapiriserte	engasjementene,	eller	

ii)	 øker	avkastningen	som	skal	betales	til	innehavere	av	posisjoner	i	verdipapiriseringen	som	reaksjon	
på	en	svekket	kredittkvalitet	med	hensyn	til	den	underliggende	gruppen.

2.	 MINSTEKRAV	 FOR	 ANERKJENNELSE	 AV	 OVERFØRING	 AV	 BETYDELIG	 KREDITTRISIKO	 I	 EN	
SYNTETISK	VERDIPAPIRISERING

2.	 En	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 for	 en	 syntetisk	 verdipapirisering	 kan	 beregne	 risikovektede	
engasjementsbeløp,	 og	 eventuelt	 forventede	 tapsbeløp,	 for	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 i	 samsvar	
med	nr.	3	og	4	nedenfor,	dersom	betydelig	kredittrisiko	er	blitt	overført	til	tredjemann	enten	ved	finansiert	
eller	ikke-finansiert	kredittbeskyttelse,	og	overføringen	oppfyller	følgende	vilkår:	

a)	 Dokumentasjonen	av	verdipapiriseringen	gjenspeiler	det	økonomiske	innholdet	i	transaksjonen.	

b)	 Kredittbeskyttelsen	som	kredittrisikoen	er	overført	i	henhold	til,	oppfyller	kravene	til	godkjenning	og	
andre	krav	i	henhold	til	artikkel	90-93	for	godkjenning	av	slik	kredittbeskyttelse.	Med	hensyn	til	dette	
nummer	skal	foretak	for	særskilte	formål	(SPE)	ikke	anerkjennes	som	godtakbare	ytere	av	ikke-finansiert	
beskyttelse.

c)	 De	instrumentene	som	benyttes	til	overføring	av	kredittrisiko,	inneholder	ikke	vilkår	som	

i)	 pålegger	betydelige	terskelverdier	med	hensyn	til	vesentlighet	under	hvilke	kredittbeskyttelse	ikke	
anses	for	å	utløses	dersom	det	inntreffer	en	kreditthendelse,	

ii)	 tillater	opphør	av	beskyttelsen	på	grunn	av	svekket	kredittkvalitet	med	hensyn	til	de	underliggende	
engasjementene,	
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iii)	 krever,	bortsett	fra	i	tilfelle	av	bestemmelser	om	tidlig	amortisering,	at	posisjoner	i	verdipapiriseringen	
blir	forbedret	av	den	initiativtakende	kredittinstitusjon,	

iv)	 øker	kredittinstitusjonens	kostnader	til	kredittbeskyttelse	eller	den	avkastningen	som	skal	betales	
til	innehavere	av	posisjoner	i	verdipapiriseringen	som	reaksjon	på	en	svekket	kredittkvalitet	med	
hensyn	til	den	underliggende	gruppen.

d)	 Det	er	innhentet	en	uttalelse	fra	en	kvalifisert	juridisk	rådgiver	som	bekrefter	at	kredittbeskyttelsen	har	
rettskraft	i	alle	relevante	jurisdiksjoner.

3.	 INITIATIVTAKENDE	 KREDITTINSTITUSJONERS	 BEREGNING	 AV	 RISIKOVEKTEDE	 ENGASJE-
MENTSBELØP	FOR	ENGASJEMENTER	VERDIPAPIRISERT	I	EN	SYNTETISK	VERDIPAPIRISERING

3.	 Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	verdipapiriserte	engasjementer	der	vilkårene	i	nr.	2	
er	oppfylt,	skal	den	initiativtakende	kredittinstitusjon	i	en	syntetisk	verdipapirisering	i	henhold	til	nr.	5-7	
benytte	 relevante	 beregningsmetoder	 som	 fastsatt	 i	 del	 4,	 og	 ikke	 dem	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 78-89.	
For	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	og	forventet	tapsbeløp	i	henhold	til	
artikkel	84-89,	skal	det	forventede	tapsbeløp	for	slike	engasjementer	være	lik	null.

4.	 Av	 klarhetshensyn	 viser	 nr.	 3	 til	 hele	 gruppen	 av	 engasjementer	 som	 omfattes	 av	 verdipapiriseringen.	
Med	 forbehold	 for	 nr.	 5-7	 kreves	 det	 at	 den	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	for	alle	transjer	i	verdipapiriseringen	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	del	4,	herunder	dem	
som	gjelder	anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon.	Når	en	transje	for	eksempel	blir	overført	ved	hjelp	av	
ikke-finansiert	kredittbeskyttelse	til	en	tredjemann,	skal	risikovekten	for	vedkommende	tredjemann	anvendes	
på	transjen	ved	beregningen	av	den	initiativtakende	kredittinstitusjons	risikovektede	engasjementsbeløp.

3.1.		 Behandling	av	manglende	motsvarende	løpetid	i	syntetiske	verdipapiriseringer

5.	 Ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	nr.	3	skal	enhver	manglende	motsvarende	
løpetid	mellom	den	kredittbeskyttelsen	 som	oppdelingen	 i	 transjer	 skjer	gjennom,	og	de	verdipapiriserte	
engasjementene,	tas	i	betraktning	i	samsvar	med	nr.	6-7.

6.	 Løpetiden	 til	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 skal	 anses	 for	 å	 være	 den	 lengste	 løpetiden	 til	 disse	
engasjementene,	men	høyst	fem	år.	Løpetiden	til	kredittbeskyttelsen	skal	fastsettes	i	samsvar	med	vedlegg	
VIII.

7.	 En	initiativtakende	kredittinstitusjon	skal	se	bort	fra	eventuell	manglende	motsvarende	løpetid	ved	beregning	
av	risikovektede	engasjementsbeløp	for	transjer	som	innenfor	rammen	av	del	4	gis	en	risikovekt	på	1	250	%.	
For	alle	andre	transjer	skal	den	manglende	motsvarende	løpetiden	i	vedlegg	VIII	anvendes	i	samsvar	med	
følgende	formel:

RW*	er	[RW(SP)	×	(t	-	t*)	/	(T	-	t*)]	+	[RW(Ass)	×	(T	-	t)	/	(T	-	t*)]

der	

RW*	er	risikovektede	engasjementsbeløp	med	hensyn	til	artikkel	75	bokstav	a),	

RW(Ass)	er	risikovektede	engasjementsbeløp	for	engasjementer	dersom	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert,	
beregnet	på	prorata-grunnlag,	

RW(SP)	 er	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 beregnet	 i	 henhold	 til	 nr.	 3	 dersom	 det	 ikke	 foreligger	
manglende	motsvarende	løpetid,	

T	er	løpetiden	til	de	underliggende	engasjementene	uttrykt	i	antall	år,	

t	er	løpetiden	til	kredittbeskyttelsen.	uttrykt	i	år,	og	

t*	er	0,25.
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DEL	3

Eksterne	kredittvurderinger

1.	 KRAV	 TIL	 KREDITTVURDERINGER	 FORETATT	 AV	 EKSTERNE	 KREDITTVURDERINGS-
INSTITUSJONER

1.	 For	 å	 kunne	 benyttes	 til	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	 del	 4	 skal	 en	
kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	valgbar	 ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	være	 i	 samsvar	med	 følgende	
vilkår:	

a)	 Det	 skal	 ikke	 være	 manglende	 samsvar	 mellom	 de	 typene	 av	 betalinger	 som	 gjenspeiles	 i	
kredittvurderingen,	og	de	typene	av	betaling	som	kredittinstitusjonen	har	rett	til	i	henhold	til	kontrakten	
som	er	grunnlaget	for	vedkommende	verdipapiriseringsposisjon.	

b)	 Kredittvurderingene	skal	være	offentlig	tilgjengelige	for	markedet.	Kredittvurderinger	anses	for	å	være	
offentlig	tilgjengelige	bare	dersom	de	er	offentliggjort	i	et	offentlig	tilgjengelig	forum	og	omfattes	av	
den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjons	endringsmatrise.	Kredittvurderinger	som	er	gjort	tilgjengelige	
bare	for	et	begrenset	antall	foretak,	skal	ikke	anses	for	å	være	offentlig	tilgjengelige.

2.	 BRUK	AV	KREDITTVURDERINGER

2.	 En	 kredittinstitusjon	 kan	 utpeke	 en	 eller	 flere	 valgbare	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoner	 hvis	
kredittvurderinger	skal	benyttes	ved	beregning	av	kredittinstitusjonens	risikovektede	engasjementsbeløp	i	
henhold	til	artikkel	94-101	(en	«utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon»).

3.	 Med	forbehold	for	nr.	5-7	nedenfor	skal	en	kredittinstitusjon	benytte	kredittvurderinger	fra	utpekte	eksterne	
kredittvurderingsinstitusjoner	konsekvent	med	hensyn	til	sine	verdipapiriseringsposisjoner.

4.	 I	 henhold	 til	 nr.	 5	 og	 6	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 ikke	 benytte	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjons	
kredittvurderinger	for	sine	posisjoner	 i	enkelte	 transjer,	og	en	annen	ekstern	kredittvurderingsinstitusjons	
kredittvurderinger	for	sine	posisjoner	i	andre	transjer	innenfor	samme	struktur,	uansett	om	de	er	kredittvurdert	
av	den	første	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonen	eller	ikke.

5.	 Dersom	en	posisjon	har	to	kredittvurderinger	foretatt	av	utpekte	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	skal	
kredittinstitusjonen	benytte	den	minst	gunstige	kredittvurderingen.

6.	 Dersom	en	posisjon	har	flere	enn	to	kredittvurderinger	foretatt	av	utpekte	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	
skal	 kredittinstitusjonen	 benytte	 de	 to	 gunstigste	 kredittvurderingene.	 Dersom	 de	 to	 gunstigste	
kredittvurderingene	er	forskjellige,	skal	den	minst	gunstige	av	de	to	benyttes.

7.	 Dersom	kredittbeskyttelse	som	er	godtakbar	i	henhold	til	artikkel	90-93,	blir	gitt	direkte	til	spesialforetaket	
for	verdipapirisering,	og	denne	beskyttelsen	gjenspeiles	i	kredittvurderingen	av	en	posisjon	foretatt	av	en	
utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon,	kan	 risikovekten	 tilknyttet	denne	kredittvurderingen	benyttes.	
Dersom	 kredittbeskyttelsen	 ikke	 er	 godtakbar	 i	 henhold	 til	 artikkel	 90-93,	 skal	 kredittvurderingen	 ikke	
anerkjennes.	 I	 en	 situasjon	der	kredittbeskyttelsen	 ikke	gis	 til	 spesialforetaket	 for	verdipapirisering,	men	
direkte	til	en	verdipapiriseringsposisjon,	skal	kredittvurderingen	ikke	anerkjennes.

3.	 INNPLASSERING

8.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 fastsette	 hvilken	 risikoklasse	 i	 tabellene	 i	 del	 4	 hver	 kredittvurdering	
foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	skal	tilknyttes.	Vedkommende	myndigheter	skal	i	
den	forbindelse	skille	mellom	relative	grader	av	risiko	som	hver	enkelt	vurdering	gir	uttrykk	for.	De	skal	ta	i	
betraktning	kvantitative	faktorer	som	for	eksempel	misligholds-	og/eller	tapsprosenter	og	kvalitative	faktorer	
som	for	eksempel	hvilke	 typer	 transaksjoner	som	er	vurdert	av	den	eksterne	kredittvurderingsinstitusjon,	
samt	betydningen	av	kredittvurderingen.

9.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 søke	 å	 sikre	 at	 verdipapiriseringsposisjoner	 som	 har	 er	 gitt	 samme	
risikovekt	på	grunnlag	av	kredittvurderingene	foretatt	av	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	
blir	underlagt	tilsvarende	grader	av	kredittrisiko.	Dette	skal	eventuelt	omfatte	en	endring	av	vedkommende	
myndigheters	avgjørelse	med	hensyn	til	risikoklasse	som	en	bestemt	kredittvurdering	skal	tilknyttes.
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DEL	4

Beregning

1.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP

1.	 Med	 hensyn	 til	 artikkel	 96	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 verdipapiriseringsposisjon	
beregnes	ved	at	posisjonens	engasjementsverdi	gis	den	relevante	risikovekt	som	fastsatt	i	denne	del.

2.	 Med	forbehold	for	nr.	3

a)	 skal	engasjementsverdien	av	en	verdipapiriseringsposisjon	i	balansen	være	dens	verdi	i	balansen	dersom	
en	kredittinstitusjon	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	nr.	6-36,	

b)	 skal	 engasjementsverdien	 av	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 i	 balansen	 måles	 før	 fradrag	 for	
verdijusteringer	 dersom	en	kredittinstitusjon	beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 henhold	 til	
nr.	37-76,	

c)	 skal	engasjementsverdien	av	en	verdipapiriseringsposisjon	utenfor	balansen	være	dens	nominelle	verdi	
multiplisert	med	en	konverteringsfaktor	som	fastsatt	i	dette	vedlegg.	Denne	konverteringsfaktoren	skal	
være	100	%	med	mindre	annet	er	angitt.

3.	 Engasjementsverdien	av	en	verdipapiriseringsposisjon	som	oppstår	som	følge	av	et	derivat	oppført	i	vedlegg	
IV,	skal	fastsettes	i	samsvar	med	vedlegg	III.

4.	 Dersom	en	verdipapiriseringsposisjon	er	underlagt	finansiert	kredittbeskyttelse,	kan	engasjementsverdien	av	
vedkommende	posisjon	endres	i	samsvar	med	og	med	forbehold	for	kravene	i	vedlegg	VIII,	slik	det	er	angitt	
i	dette	vedlegg.

5.	 Når	en	kredittinstitusjon	har	 to	eller	flere	overlappende	posisjoner	 i	en	verdipapirisering,	 skal	den,	 i	den	
utstrekning	de	overlapper	hverandre,	i	sin	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	bare	ta	med	den	
posisjonen	eller	den	delen	av	en	posisjon	som	gir	de	høyeste	risikovektede	engasjementsbeløpene.	I	dette	
nummer	menes	med	«overlapping»	at	posisjonene	helt	eller	delvis	representerer	en	eksponering	for	samme	
risiko,	slik	at	det	så	langt	de	overlapper,	dreier	seg	om	en	enkelt	eksponering.

2.	 BEREGNING	AV	RISIKOVEKTEDE	ENGASJEMENTSBELØP	I	HENHOLD	TIL	STANDARDMETODEN

6.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 8	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 kredittvurdert	
verdipapiriseringsposisjon	 beregnes	 ved	 å	 gi	 engasjementsverdien	 den	 risikovekt	 som	 er	 tilknyttet	 den	
risikoklasse	som	vedkommende	myndigheter	har	fastsatt	for	kredittvurderingen,	i	samsvar	med	artikkel	98	
og	som	angitt	i	tabell	1	og	2.

Tabell 1

Andre	posisjoner	enn	posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse 1 2 3 4 5	og	under

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 350	% 1	250	%

Tabell 2

Posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse 1 2 3 Alle	andre	kredittvurderinger

Risikovekt 20	% 50	% 100	% 1	250	%

7.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 10-15	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 ikke-kredittvurdert	
verdipapiriseringsposisjon	beregnes	ved	å	benytte	en	risikovekt	på	1	250	%.
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2.1.		 Initiativtakende	kredittinstitusjoner	og	organiserende	kredittinstitusjoner

8.	 For	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 eller	 en	 organiserende	 kredittinstitusjon	 kan	 de	 risikovektede	
engasjementsbeløpene	 som	 er	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 institusjonens	 posisjoner	 i	 en	 verdipapirisering,	
være	begrenset	 til	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	som	ville	blitt	beregnet	for	de	verdipapiriserte	
engasjementene	 dersom	 de	 ikke	 hadde	 vært	 verdipapirisert	 i	 henhold	 til	 den	 antatte	 anvendelsen	 av	
en	 risikovekt	på	150	%	på	alle	 forfalte	poster	og	poster	 som	er	definert	 som	«høyrisikoposter»	blant	de	
verdipapiriserte	engasjementene.

2.2.		 Behandling	av	ikke-kredittvurderte	posisjoner

9.	 Kredittinstitusjoner	som	har	en	 ikke-kredittvurdert	verdipapiriseringsposisjon,	kan	anvende	behandlingen	
i	 nr.	 10	 for	 beregning	 av	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 for	 den	 posisjonen,	 forutsatt	 at	
sammensetningen	av	gruppen	av	verdipapiriserte	engasjementer	til	enhver	tid	er	kjent.

10.	 En	kredittinstitusjon	kan	 anvende	 den	 vektede	 gjennomsnittlige	 risikovekt	 som	ville	 ha	 blitt	 anvendt	 på	
de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 av	 en	 kredittinstitusjon	 som	 innehadde	
engasjementene,	multiplisert	med	 en	 konsentrasjonsfaktor.	Denne	 konsentrasjonsfaktoren	 er	 lik	 summen	
av	 de	 nominelle	 beløpene	 for	 alle	 transjer	 dividert	med	 summen	 av	 de	 nominelle	 beløpene	 for	 transjer	
som	er	etterstilt	eller	sidestilt	med	den	transjen	som	posisjonen	innehas	i,	inklusive	vedkommende	transje.	
Risikovekten	 som	 er	 resultatet	 av	 dette,	 skal	 ikke	 være	 høyere	 enn	 1	 250	%	 eller	 lavere	 enn	 noen	 av	
risikovektene	som	anvendes	på	en	kredittvurdert	foranstilt	transje.	Når	kredittinstitusjonen	ikke	kan	fastsette	
risikovekter	som	ville	kunne	benyttes	på	de	verdipapiriserte	engasjementene	i	henhold	til	artikkel	78-83,	skal	
den	anvende	en	risikovekt	på	1	250	%	på	posisjonen.

2.3.		 Behandling	av	verdipapiriseringsposisjoner	i	en	andretapstransje	eller	bedre	i	et	program	for	sertifikater	
med	sikkerhet	i	eiendeler	

11.		Med	 forbehold	 for	muligheten	 til	 å	 anvende	 en	 gunstigere	 behandling	 i	 henhold	 til	 bestemmelsene	 om	
likviditetsfasiliteter	 i	 nr.	 13-15,	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	 som	 oppfyller	
vilkårene	i	nr.	12,	anvende	en	risikovekt	som	er	den	høyeste	av	100	%,	eller	den	høyeste	av	de	risikovektene	
som	ville	 kunne	 anvendes	 på	 alle	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83	 av	 en	
kredittinstitusjon	som	innehar	engasjementene.

12.		For	at	behandlingen	fastsatt	i	nr.	11	skal	være	tilgjengelig,	skal	verdipapiriseringsposisjonen	

a)	 være	 i	 en	 transje	 som	 økonomisk	 er	 i	 en	 andretapsposisjon	 eller	 bedre	 i	 verdipapiriseringen,	 og	
førstetapstransjen	skal	gi	en	meningsfull	kredittforbedring	for	andretapstransjen,	

b)	 være	av	en	kvalitet	tilsvarende	lav	til	moderat	risiko	eller	bedre,	og	

c)	 innehas	av	en	kredittinstitusjon	som	ikke	innehar	en	posisjon	i	førstetapstransjen.

2.4.		 Behandling	av	ikke-kredittvurderte	likviditetsfasiliteter

2.4.1.	 Godtakbare	likviditetsfasiliteter

13.		Når	 følgende	 vilkår	 er	 oppfylt,	 fastslås	 en	 likviditetsfasilitets	 engasjementsverdi	 ved	 å	 anvende	 en	
konverteringsfaktor	på	20	%	på	det	nominelle	beløp	 til	 en	 likviditetsfasilitet	med	en	opprinnelig	 løpetid	
på	 ett	 år	 eller	 mindre,	 og	 en	 konverteringsfaktor	 på	 50	%	 kan	 anvendes	 på	 det	 nominelle	 beløp	 til	 en	
likviditetsfasilitet	med	en	opprinnelig	løpetid	på	mer	enn	ett	år:

a)	 Likviditetsfasilitetens	dokumentasjon	skal	tydelig	identifisere	og	avgrense	under	hvilke	omstendigheter	
fasiliteten	kan	trekkes.	

b)	 Det	 skal	 ikke	 være	mulig	 å	 trekke	 på	 fasiliteten	 for	 å	 gi	 kredittstøtte	 ved	 å	 dekke	 tap	 som	allerede	
er	 oppstått	 på	 trekktidspunktet	 —	 for	 eksempel	 ved	 å	 gi	 likviditet	 med	 hensyn	 til	 misligholdte	
engasjementer	på	trekktidspunktet,	eller	ved	å	anskaffe	eiendeler	til	mer	enn	virkelig	verdi.	

c)	 Fasiliteten	 skal	 ikke	 benyttes	 til	 å	 stille	 permanent	 eller	 regelmessig	 finansiering	 til	 rådighet	 for	
verdipapiriseringen.	
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d)	 Tilbakebetaling	av	trekk	på	fasiliteten	skal	ikke	være	etterstilt	andre	krav	fra	investorer	enn	krav	som	
oppstår	som	følge	av	rente-	eller	valutaderivatkontrakter,	gebyrer	eller	andre	slike	betalinger,	og	heller	
ikke	være	gjenstand	for	unntak	eller	utsettelser.	

e)	 Det	skal	ikke	være	mulig	å	trekke	på	fasiliteten	etter	at	alle	kredittforbedringer	som	kan	benyttes,	og	som	
likviditetsfasiliteten	kan	være	omfattet	av,	er	uttømt.	

f)	 Fasiliteten	skal	inneholde	en	bestemmelse	som	fører	til	en	automatisk	reduksjon	av	det	beløp	som	kan	
trekkes,	 tilsvarende	det	 antall	 engasjementer	 som	er	«misligholdt»	 i	henhold	 til	 artikkel	84-89,	 eller	
der	gruppen	av	verdipapiriserte	engasjementer	består	av	kredittvurderte	instrumenter,	som	fører	til	at	
fasiliteten	opphører	dersom	gjennomsnittlig	kvalitet	på	gruppen	faller	under	lav	til	moderat	risiko».

Risikovektene	som	anvendes,	skal	være	de	høyeste	risikovektene	som	vil	kunne	anvendes	på	de	verdipapiriserte	
engasjementene	i	henhold	til	artikkel	78-83	av	en	kredittinstitusjon	som	innehar	engasjementene.

2.4.2.	 Likviditetsfasiliteter	som	kan	trekkes	bare	i	tilfelle	av	en	generell	markedsforstyrrelse

14.		For	å	fastslå	en	likviditetsfasilitets	engasjementsverdi	kan	en	konverteringsfaktor	på	0	%	anvendes	på	det	
nominelle	beløp	til	en	likviditetsfasilitet	som	kan	trekkes	bare	i	tilfelle	av	en	generell	markedsforstyrrelse	
(dvs.	 der	 mer	 enn	 ett	 foretak	 for	 særskilte	 formål	 på	 tvers	 av	 ulike	 transaksjoner	 ikke	 kan	 forlenge	
rentebærende	verdipapirer	som	nærmer	seg	forfall,	og	dette	ikke	er	resultatet	av	en	svekkelse	av	SPE-ets	
kredittkvalitet	eller	av	kredittkvaliteten	til	de	verdipapiriserte	engasjementene),	forutsatt	at	vilkårene	i	nr.	13	
er	oppfylt.

2.4.3.	 Kontantforskuddsfasiliteter

15.		For	å	fastslå	en	likviditetsfasilitets	engasjementsverdi	kan	en	konverteringsfaktor	på	0	%	anvendes	på	det	
nominelle	beløp	til	en	likviditetsfasilitet	som	kan	sies	opp	uten	vilkår,	forutsatt	at	vilkårene	i	nr.	13	er	oppfylt	
og	at	tilbakebetaling	av	trekk	på	fasiliteten	er	har	prioritet	framfor	andre	fordringer	på	kontantstrømmene	fra	
de	verdipapiriserte	engasjementene.

2.5.		 Ytterligere	 kapitalkrav	 for	 verdipapirisering	 av	 løpende	 engasjementer	 med	 bestemmelser	 om	 tidlig	
amortisering

16.		I	 tillegg	 til	 de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 som	 er	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 dens	
verdipapiriseringsposisjoner,	 skal	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregne	 et	 risikovektet	
engasjementsbeløp	i	samsvar	med	metoden	fastsatt	i	nr.	17-33	når	den	selger	løpende	engasjementer	i	en	
verdipapirisering	som	inneholder	en	bestemmelse	om	tidlig	amortisering.

17.		Kredittinstitusjonen	 skal	 beregne	 et	 risikovektet	 engasjementsbeløp	 med	 hensyn	 til	 summen	 av	 den	
initiativtakende	institusjons	interesser	og	investorenes	interesser.

18.		For	 verdipapiriseringsstrukturer	 der	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene	 omfatter	 både	 løpende	 og	
ikke-løpende	engasjementer,	skal	en	initiativtakende	kredittinstitusjon	anvende	behandlingen	i	nr.	19-31	på	
den	delen	av	den	underliggende	gruppen	som	inneholder	løpende	engasjementer.

19.		Med	hensyn	til	nr.	16-31	menes	med	«initiativtakende	institusjons	interesse»	engasjementsverdien	av	den	
nominelle	del	av	en	gruppe	av	trukne	beløp	som	er	solgt	til	en	verdipapirisering,	der	andelen	av	denne	i	forhold	
til	beløpet	for	den	samlede	gruppen	som	er	solgt	til	strukturen,	bestemmer	andelen	av	kontantstrømmene	
som	er	generert	av	hovedstol	og	 renter,	og	andre	 tilknyttede	beløp	som	 ikke	er	 tilgjengelige	 for	å	 foreta	
betalinger	til	dem	som	har	verdipapiriseringsposisjoner	i	verdipapiriseringen.

For	 å	 kvalifisere	 til	 dette	 kan	 den	 initiativtakende	 institusjons	 interesse	 ikke	 være	 etterstilt	 investorenes	
interesse.

Med	«investorenes	 interesse»	menes	engasjementsverdien	av	den	gjenværende	nominelle	del	av	gruppen	
av	trukne	beløp.

20.		Den	initiativtakende	kredittinstitusjons	engasjementer,	som	er	knyttet	til	dens	rettigheter	med	hensyn	til	den	
initiativtakende	institusjons	interesse,	skal	 ikke	anses	som	en	verdipapiriseringsposisjon,	men	som	et	pro	
rata-engasjement	i	de	verdipapiriserte	engasjementene	som	om	de	ikke	var	verdipapirisert.
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2.5.1.	 Unntak	fra	behandlingen	som	tidlig	amortisering

21.		Initiativtakende	institusjoner	ved	følgende	typer	verdipapirisering	er	unntatt	fra	kapitalkravet	i	nr.	16:

a)	 Verdipapirisering	av	løpende	engasjementer	der	investorer	fortsatt	er	fullt	eksponert	for	alle	framtidige	
trekk	 foretatt	 av	 låntakere,	 slik	 at	 risikoen	 for	 de	 underliggende	 fasilitetene	 ikke	 går	 tilbake	 til	 den	
initiativtakende	kredittinstitusjon,	selv	etter	at	det	er	skjedd	en	tidlig	amortisering.	

b)	 Verdipapirisering	der	bestemmelser	om	tidlig	amortisering	bare	utløses	av	hendelser	som	ikke	er	knyttet	
til	de	verdipapiriserte	eiendelenes	utvikling	eller	den	initiativtakende	kredittinstitusjons	resultat,	som	for	
eksempel	vesentlige	endringer	i	skattelovgivning	eller	-forskrifter.

2.5.2.	 Høyeste	kapitalkrav

22.		For	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 som	 er	 underlagt	 kapitalkravet	 i	 nr.	 16,	 skal	 summen	 av	 de	
risikovektede	 engasjementsbeløpene	 med	 hensyn	 til	 dens	 posisjoner	 i	 investorenes	 interesse	 og	 de	
risikovektede	engasjementsbeløpene	beregnet	i	henhold	til	nr.	16,	ikke	være	større	enn	den	høyeste	verdien	
av	

a)	 de	risikovektede	engasjementsbeløpene	beregnet	med	hensyn	til	dens	posisjoner	i	investorenes	interesse,	
og	

b)	 de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 som	 ville	 blitt	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 de	 verdipapiriserte	
engasjementene	 av	 en	 kredittinstitusjon	 som	 innehadde	 engasjementene,	 dersom	 de	 ikke	 var	
verdipapirisert	til	et	beløp	tilsvarende	investorenes	interesse.

23.		Fradrag	for	eventuelle	nettogevinster	som	oppstår	som	følge	av	kapitalisering	av	framtidig	inntekt	som	er	
påkrevd	i	henhold	til	artikkel	57,	skal	behandles	utenom	de	høyeste	beløpene	angitt	i	nr.	22.

2.5.3.	 Beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp

24.		Det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 som	 skal	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 nr.	 16,	 skal	 fastsettes	 ved	 å	
multiplisere	 beløpet	 for	 investorenes	 interesse	 med	 produktet	 av	 den	 relevante	 konverteringsfaktoren	
angitt	i	nr.	26-33	og	den	vektede	gjennomsnittlige	risikovekt	som	ville	blitt	benyttet	på	de	verdipapiriserte	
engasjementene	dersom	engasjementene	ikke	var	blitt	verdipapirisert.

25.		En	bestemmelse	om	tidlig	amortisering	skal	anses	for	å	være	«kontrollert»	når	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 Den	initiativtakende	kredittinstitusjon	har	en	egnet	plan	for	å	sikre	at	den	har	tilstrekkelig	kapital	og	
likviditet	tilgjengelig	i	tilfelle	av	tidlig	amortisering.	

b)	 I	løpet	av	transaksjonens	varighet	er	det	en	pro	rata-fordeling	mellom	den	initiativtakende	institusjons	
interesse	 og	 investorenes	 interesse	 når	 det	 gjelder	 betaling	 av	 renter	 og	 hovedstol,	 utgifter,	 tap	 og	
gjenvinning	basert	på	balansen	av	utestående	fordringer	på	ett	eller	flere	referansetidspunkter	i	løpet	av	
hver	måned.	

c)	 Amortiseringsperioden	anses	tilstrekkelig	for	90	%	av	den	samlede	gjelden	(initiativtakende	institusjons	
og	investorenes	interesse)	som	er	utestående	i	begynnelsen	av	perioden	for	tidlig	amortisering,	som	skal	
være	tilbakebetalt	eller	anerkjent	som	misligholdt.	

d)	 Tilbakebetalingshastigheten	er	ikke	større	enn	det	som	ville	blitt	oppnådd	ved	lineær	amortisering	i	løpet	
av	den	perioden	som	er	fastsatt	i	bokstav	c).

26.		I	 tilfelle	 av	 verdipapiriseringer	 som	 er	 underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 tidlig	 amortisering	 når	 det	 gjelder	
detaljkundeengasjementer	som	ikke	er	forpliktet,	og	som	kan	sies	opp	uten	vilkår	og	forhåndsvarsel,	der	den	
tidlige	amortiseringen	blir	utløst	av	at	nivået	for	overskytende	margin	faller	til	et	nærmere	angitt	nivå,	skal	
kredittinstitusjoner	sammenligne	det	nivået	for	gjennomsnittlig	overskytende	margin	over	tre	måneder	med	
nivåer	for	overskytende	margin	der	det	kreves	at	overskytende	margin	skal	registreres.

27.		Når	verdipapiriseringen	ikke	krever	at	overskytende	margin	skal	registreres,	skal	registreringspunktet	være	
4,5	prosentpoeng	høyere	enn	nivået	for	overskytende	margin	der	en	tidlig	amortisering	blir	utløst.
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28.		Konverteringsfaktoren	som	skal	benyttes,	skal	fastsettes	på	grunnlag	av	nivået	for	et	gjennomsnitt	av	den	
faktiske	overskytende	margin	over	tre	måneder	i	samsvar	med	tabell	3.

Tabell 3

Verdipapiriseringer	underlagt	en	
bestemmelse	om	kontrollert	tidlig	

amortisering

Verdipapiriseringer	underlagt	en	
bestemmelse	om	ikke-kontrollert	tidlig	

amortisering

Tremåneders	gjennomsnittlig	
overskytende	margin

Konverteringsfaktor Konverteringsfaktor

Over	nivå	A 0	% 0	%

Nivå	A 1	% 5	%

Nivå	B 2	% 15	%

Nivå	C 10	% 50	%

Nivå	D 20	% 100	%

Nivå	E 40	% 100	%

29.		I	tabell	3	menes	med	«nivå	A»	nivåer	av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	133,33	%	av	nivået	for	
registrering	av	overskytende	margin,	men	ikke	lavere	enn	100	%	av	dette	nivået,	med	«nivå	B»	menes	nivåer	
av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	100	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	margin,	men	
ikke	lavere	enn	75	%	av	dette	nivået,	med	«nivå	C»	menes	nivåer	av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	
75	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	margin,	men	ikke	lavere	enn	50	%	av	dette	nivået,	med	«nivå	
D»	menes	nivåer	av	overskytende	margin	som	er	lavere	enn	50	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	
margin,	men	ikke	mindre	enn	25	%	av	dette	nivået,	og	med	«nivå	E»	menes	nivåer	av	overskytende	margin	
som	er	lavere	enn	25	%	av	nivået	for	registrering	av	overskytende	margin.

30.		I	 tilfelle	 av	 verdipapiriseringer	 som	 er	 underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 tidlig	 amortisering	 for	
detaljkundeengasjementer	som	ikke	er	forpliktet,	og	som	kan	sies	opp	uten	vilkår	og	forhåndsvarsel,	og	der	
den	tidlige	amortiseringen	blir	utløst	av	en	kvantitativ	verdi	med	hensyn	til	noe	annet	enn	gjennomsnittlig	
overskytende	margin	over	tre	måneder,	kan	vedkommende	myndigheter	anvende	en	behandling	som	ligger	
nært	opptil	den	som	er	fastsatt	i	nr.	26-29	for	fastsettelse	av	vedkommende	konverteringsfaktor.

31.		Dersom	vedkommende	myndighet	har	til	hensikt	å	anvende	en	behandling	i	samsvar	med	nr.	30	med	hensyn	
til	en	bestemt	verdipapirisering,	skal	den	først	underrette	relevante	vedkommende	myndigheter	i	alle	de	andre	
medlemsstatene.	Før	anvendelsen	av	en	slik	behandling	blir	en	del	av	vedkommende	myndigheters	generelle	
strategi	 for	 verdipapiriseringer	 som	 inneholder	bestemmelser	om	 tidlig	 amortisering	 av	denne	 type,	 skal	
vedkommende	myndighet	rådspørre	relevante	vedkommende	myndigheter	i	alle	de	andre	medlemsstatene	
og	ta	hensyn	til	de	synspunktene	som	kommer	til	uttrykk.	De	synspunktene	som	kommer	til	uttrykk	i	slike	
samråd,	og	den	behandlingen	som	blir	anvendt,	skal	offentliggjøres	av	den	berørte	vedkommende	myndighet.

32.		Alle	 andre	 verdipapiriseringer	 som	 er	 underlagt	 en	 bestemmelse	 om	 kontrollert	 tidlig	 amortisering	med	
hensyn	til	løpende	engasjementer,	skal	være	underlagt	en	konverteringsfaktor	på	90	%.

33.		Alle	andre	verdipapiriseringer	som	er	underlagt	en	bestemmelse	om	ikke-kontrollert	tidlig	amortisering	med	
hensyn	til	løpende	engasjementer,	skal	være	underlagt	en	konverteringsfaktor	på	100	%.

2.6.		 Anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon	på	verdipapiriseringsposisjoner

34.		Når	det	er	oppnådd	kredittbeskyttelse	for	en	verdipapiriseringsposisjon,	kan	beregningen	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	endres	i	samsvar	med	vedlegg	VIII.
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2.7.		 Reduksjon	av	risikovektede	engasjementsbeløp

35.		Som	fastsatt	i	artikkel	66	nr.	2	kan	kredittinstitusjoner	med	hensyn	til	en	verdipapiriseringsposisjon	der	det	
er	gitt	en	risikovekt	på	1	250	%,	,	som	et	alternativ	til	å	inkludere	posisjonen	i	sin	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	 trekke	engasjementsverdien	av	posisjonen	fra	ansvarlig	kapital.	For	dette	formål	kan	
beregningen	av	engasjementsverdien	gjenspeile	godtakbar	finansiert	kredittbeskyttelse	på	en	måte	som	er	i	
samsvar	med	nr.	34.

36.		Når	en	kredittinstitusjon	gjør	bruk	av	alternativet	i	nr.	35,	skal	12,5	ganger	det	beløp	som	ble	trukket	fra	i	
samsvar	med	nevnte	nummer,	med	hensyn	til	nr.	8,	trekkes	fra	det	beløp	som	er	angitt	i	nr.	8	som	det	høyeste	
risikovektede	engasjementsbeløpet	som	skal	beregnes	av	de	kredittinstitusjonene	som	er	angitt	der.

3.	 BEREGNING	 AV	 RISIKOVEKTEDE	 ENGASJEMENTSBELØP	 I	 HENHOLD	 TIL	 DEN	 INTERNE	
KREDITTVURDERINGSMETODEN

3.1.		 Hierarki	av	metoder

37.		Med	 hensyn	 til	 artikkel	 96	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 verdipapiriseringsposisjoner	
beregnes	i	samsvar	med	nr.	38-76.

38.		For	en	kredittvurdert	posisjon	eller	en	posisjon	som	en	utledet	kredittvurdering	kan	benyttes	for,	skal	den	
eksterne	kredittvurderingsmetoden	i	nr.	46-51	benyttes	til	å	beregne	det	risikovektede	engasjementsbeløpet.

39.		For	en	ikke-kredittvurdert	posisjon	skal	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	i	nr.	52-54	benyttes,	unntatt	i	de	
tilfeller	der	metoden	for	intern	vurdering	er	tillatt	benyttet	i	henhold	til	nr.	43-44.

40.		En	annen	kredittinstitusjon	enn	en	initiativtakende	kredittinstitusjon	eller	en	organiserende	kredittinstitusjon,	
kan	benytte	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	bare	etter	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter.

41.		Når	en	initiativtakende	kredittinstitusjon	eller	en	organiserende	kredittinstitusjon	ikke	kan	beregne	Kirb	og	
ikke	har	fått	godkjenning	til	å	benytte	metoden	for	intern	vurdering	for	posisjoner	i	ABCP-programmer,	og	i	
tilfeller	der	andre	kredittinstitusjoner	ikke	har	fått	godkjenning	til	å	benytte	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	
eller,	for	posisjoner	i	ABCP-programmer,	metoden	for	intern	vurdering,	skal	en	risikovekt	på	1	250	%	gis	til	
verdipapiriseringsposisjoner	som	ikke	er	kredittvurdert,	og	som	en	utledet	kredittvurdering	ikke	kan	benyttes	
for.

3.1.1.	 Bruk	av	utledede	kredittvurderinger

42.		Når	følgende	minstekrav	til	drift	er	oppfylt,	skal	en	institusjon	gi	en	ikke-kredittvurdert	posisjon	en	utledet	
kredittvurdering	 tilsvarende	 kredittvurderingen	 av	 de	 kredittvurderte	 posisjonene	 (referanseposisjonene)	
som	er	de	posisjonene	som	har	best	prioritet,	og	som	på	alle	måter	er	etterstilt	den	berørte	ikke-kredittvurderte	
verdipapiriseringsposisjon:

a)	 Referanseposisjonene	 må	 på	 alle	 måter	 være	 etterstilt	 den	 ikke-kredittvurderte	
verdipapiriseringsposisjonen.	

b)	 Referanseposisjonenes	løpetid	skal	være	lik	eller	lengre	enn	løpetiden	til	den	berørte	ikke-kredittvurderte	
posisjon.	

c)	 Alle	 utledede	 kredittvurderinger	 skal	 løpende	 ajourføres	 for	 å	 gjenspeile	 eventuelle	 endringer	 i	
kredittvurderingen	av	referanseposisjonene.

3.1.2.	 «Metoden	for	intern	vurdering»	for	posisjoner	i	ABCP-programmer

43.		Med	 forbehold	 for	 godkjenning	 fra	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 en	 kredittinstitusjon	 gi	 en	 utledet	
kredittvurdering	 i	 henhold	 til	 nr.	 44	 til	 en	 ikke-kredittvurdert	 posisjon	 i	 et	ABCP-program	når	 følgende	
vilkår	er	oppfylt:

a)	 Posisjoner	i	sertifikatet	utstedt	innenfor	et	ABCP-program	skal	være	kredittvurderte	posisjoner.
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b)	 Kredittinstitusjonen	 skal	 overfor	 vedkommende	myndigheter	 godtgjøre	 at	 dens	 interne	 vurdering	 av	
posisjonens	kredittkvalitet	gjenspeiler	den	offentlig	 tilgjengelige	vurderingsmetoden	 til	 en	eller	flere	
valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner,	 for	kredittvurdering	av	verdipapirer	med	sikkerhet	 i	
engasjementer	av	den	typen	som	er	verdipapirisert.

c)	 De	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjonene,	 hvis	metoder	 skal	 gjenspeiles	 slik	 det	 kreves	 i	 henhold	
til	bokstav	b),	skal	omfatte	de	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	som	har	utarbeidet	en	ekstern	
kredittvurdering	 for	 sertifikatet	 utstedt	 innenfor	 ABCP-programmet.	 Kvantitative	 elementer,	 som	
for	 eksempel	 parametrer	 for	 stresstesting,	 som	benyttes	 ved	vurdering	 av	posisjonen	 for	 en	bestemt	
kredittkvalitet,	 skal	 være	 minst	 like	 forsiktige	 som	 dem	 som	 benyttes	 innenfor	 den	 relevante	
vurderingsmetode	hos	de	berørte	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene.

d)	 Ved	 utvikling	 av	 sin	 interne	 vurderingsmetode	 skal	 kredittinstitusjonen	 ta	 i	 betraktning	 relevante	
offentliggjorte	kredittvurderingsmetoder	benyttet	av	de	valgbare	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	
som	kredittvurderer	ABCP-programmets	sertifikat.	Dette	skal	dokumenteres	av	kredittinstitusjonen	og	
ajourføres	regelmessig,	som	angitt	i	bokstav	g).

e)	 Kredittinstitusjonens	 interne	 vurderingsmetode	 skal	 inneholde	 risikoklasser.	 Det	 skal	 være	 en	
sammenheng	 mellom	 slike	 risikoklasser	 og	 valgbare	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjoners	
kredittvurderinger.	Denne	sammenhengen	skal	dokumenteres	uttrykkelig.

f)	 Den	interne	vurderingsmetoden	skal	benyttes	i	kredittinstitusjonens	interne	risikohåndtering,	herunder	
ved	beslutningstaking,	utarbeiding	av	årsberetninger	og	kapitalfordeling.

g)	 Interne	 eller	 eksterne	 revisorer,	 en	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 eller	 kredittinstitusjonens	
interne	kredittrevisjons-	eller	risikohåndteringsfunksjon	skal	regelmessig	gjennomgå	framgangsmåten	
for	 intern	 vurdering	 og	 kvaliteten	 på	 internvurderingene	 av	 kredittkvaliteten	 til	 kredittinstitusjonens	
engasjementer	innenfor	et	ABCP-program.	Dersom	kredittinstitusjonens	funksjoner	for	internrevisjon,	
kredittkontroll	eller	risikohåndtering	foretar	gjennomgåelsen,	skal	disse	funksjonene	være	uavhengige	
av	ABCP-programmets	forretningsområde	samt	av	forholdet	til	kundene.

h)	 Kredittinstitusjonen	skal	registrere	resultatene	av	sine	interne	kredittvurderinger	over	tid	for	å	vurdere	
resultatene	 av	 sin	 internvurderingsmetode,	 og	 eventuelt	 foreta	 nødvendige	 justeringer	 av	 denne	
metoden	 når	 resultatene	 av	 engasjementene	 regelmessig	 avviker	 fra	 dem	 som	 angis	 i	 de	 interne	
kredittvurderingene.

i)	 ABCP-programmet	 skal	 inneholde	 kredittrisikostandarder	 i	 form	 av	 retningslinjer	 for	 kreditt	 og	
investering.	Når	det	skal	avgjøres	om	en	eiendel	skal	kjøpes,	skal	ABCP-programmets	forvalter	vurdere	
hvilken	 type	 eiendel	 som	skal	 kjøpes,	 type	og	økonomisk	verdi	 av	de	 engasjementer	 som	 følger	 av	
likviditetsfasiliteter	og	kredittforbedringer,	tapsfordeling	og	den	juridiske	og	økonomiske	atskillelsen	
av	de	overførte	eiendelene	 fra	enheten	som	selger	eiendelene.	En	kredittanalyse	av	 risikoprofilen	 til	
selgeren	av	eiendelen	skal	utføres,	og	denne	skal	omfatte	analyse	av	tidligere	og	forventet	framtidig	
økonomisk	 resultat,	 nåværende	 markedsstilling,	 forventet	 framtidig	 konkurranseevne,	 gjeldsgrad,	
kontantstrøm,	rentedekning	og	gjeldsvurdering.	I	tillegg	skal	det	foretas	en	gjennomgåelse	av	selgerens	
kredittrisikostandarder,	evne	til	å	betjene	gjeld	samt	framgangsmåter	for	innkreving.

j)	 ABCP-programmets	kredittrisikostandarder	skal	omfatte	minstekriterier	for	godkjenning	av	eiendeler,	
som	særlig	

i)	 utelukker	kjøp	av	eiendeler	som	er	betydelig	over	forfall	eller	misligholdt,	

ii)	 begrenser	for	stor	konsentrasjon	på	en	enkelt	debitor	eller	et	enkelt	geografisk	område,	og	

iii)	 begrenser	løpetiden	for	de	eiendeler	som	skal	kjøpes.

k)	 ABCP-programmet	 skal	 ha	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 for	 innkreving	 som	 tar	 hensyn	 til	
forvalterens	driftskapasitet	og	kredittkvalitet.	ABCP-programmet	skal	redusere	risikoen	med	hensyn	til	
selger/forvalter	ved	hjelp	av	ulike	metoder,	som	for	eksempel	utløsing	basert	på	gjeldende	kredittkvalitet	
som	skal	forhindre	at	midler	blandes	sammen.
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l)	 Det	samlede	estimatet	av	tap	på	en	gruppe	av	eiendeler	som	ABCP-programmet	vurderer	å	kjøpe,	skal	ta	
hensyn	til	alle	kilder	for	potensiell	risiko,	som	for	eksempel	kreditt-	og	utvanningsrisiko.	Dersom	omfanget	
av	selgers	kredittforbedringer	bare	er	basert	på	kredittilknyttede	tap,	skal	et	separat	fond	opprettes	for	
utvanningsrisiko,	 dersom	 utvanningsrisikoen	 er	 vesentlig	 for	 den	 aktuelle	 engasjementsgruppen.	 I	
tillegg	skal	programmet	ved	vurdering	av	det	påkrevde	nivået	for	kredittforbedring	gjennomgå	flere	års	
historiske	opplysninger,	herunder	tap,	mislighold,	utvanning	og	omsetningstakt	for	fordringer.

m)	 ABCP-programmet	skal	omfatte	strukturelle	trekk	—	for	eksempel	utløsingsmekanismer	for	avvikling	
—	 ved	 kjøp	 av	 engasjementer,	 for	 å	 redusere	 potensiell	 svekkelse	 av	 kredittkvaliteten	 for	 den	
underliggende	porteføljen.

Kravet	 om	 at	 den	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjons	 vurderingsmetode	 skal	 være	 offentlig	
tilgjengelig,	kan	fravikes	av	vedkommende	myndigheter	dersom	de	er	overbevist	om	at	det	på	grunn	av	
særtrekkene	ved	verdipapiriseringen	—	for	eksempel	dens	unike	struktur	—	ennå	ikke	foreligger	noen	
offentlig	tilgjengelig	vurderingsmetode	fra	eksterne	kredittvurderingsinstitusjoner.

44.		Den	ikke-kredittvurderte	posisjonen	skal	av	kredittinstitusjonen	plasseres	i	en	av	de	risikoklassene	som	er	
beskrevet	i	nr.	43.	Posisjonen	skal	gis	en	utledet	kredittvurdering	som	er	den	samme	som	de	kredittvurderingene	
som	svarer	til	vedkommende	risikoklasse	som	er	fastsatt	i	nr.	43.	Når	denne	utledede	kredittvurderingen	i	
begynnelsen	av	verdipapiriseringen	er	på	nivå	med	lav	til	moderat	risiko	eller	høyere,	skal	den	anses	som	
den	samme	som	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	valgbar	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	i	forbindelse	
med	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp.

3.2.		 Høyeste	risikovektede	engasjementsbeløp

45.		For	en	initiativtakende	kredittinstitusjon,	en	organiserende	kredittinstitusjon	eller	for	andre	kredittinstitusjoner	
som	kan	beregne	KIRB,	kan	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	som	er	beregnet	med	hensyn	til	dens	
posisjoner	i	en	verdipapirisering,	være	begrenset	til	den	verdien	som	i	henhold	til	artikkel	75	bokstav	a)	ville	
gi	et	kapitalkrav	 lik	summen	av	8	%	av	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	som	ville	blitt	 resultatet	
dersom	 de	 verdipapiriserte	 eiendelene	 ikke	 var	 blitt	 verdipapirisert	 og	 befant	 seg	 i	 kredittinstitusjonens	
balanse,	pluss	de	forventede	tapsbeløpene	for	disse	engasjementene.

3.3.		 Ekstern	kredittvurderingsmetode

46.		I	 henhold	 til	 den	 eksterne	 kredittvurderingsmetoden	 skal	 det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	
kredittvurdert	 verdipapiriseringsposisjon	 beregnes	 ved	 å	 gi	 engasjementsverdien	 den	 risikovekt	 som	 er	
tilknyttet	 den	 risikoklasse	 som	vedkommende	myndigheter	har	 fastsatt	 for	kredittvurderingen,	 i	 samsvar	
med	artikkel	98	og	som	angitt	i	tabell	4	og	5,	multiplisert	med	1,06.

Tabell 4

Andre	posisjoner	enn	posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse	(CQS) Risikovekt

A B C

CQS	1 7	% 12	% 20	%

CQS	2 8	% 15	% 25	%

CQS	3 10	% 18	% 35	%

CQS	4 12	% 20	% 35	%

CQS	5 20	% 35	% 35	%

CQS	6 35	% 50	% 50	%

CQS	7 60	% 75	% 75	%

CQS	8 100	% 100	% 100	%
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Risikoklasse	(CQS) Risikovekt

A B C

CQS	9 250	% 250	% 250	%

CQS	10 425	% 425	% 425	%

CQS	11 650	% 650	% 650	%

Under	CQS	11 1	250	% 1	250	% 1	250	%

Tabell 5

Posisjoner	med	kortsiktige	kredittvurderinger

Risikoklasse	(CQS) Risikovekt

A B C

CQS	1 7	% 12	% 20	%

CQS	2 12	% 20	% 35	%

CQS	3 60	% 75	% 75	%

Alle	andre	kredittvurderinger 1	250	% 1	250	% 1	250	%

47.		I	henhold	til	nr.	48	og	49	skal	risikovektene	i	kolonne	A	i	hver	tabell	anvendes	der	posisjonen	er	i	den	best	
prioriterte	transjen	i	en	verdipapirisering.	Ved	fastsettelsen	av	om	en	transje	er	best	prioritert,	er	det	ikke	
nødvendig	å	ta	hensyn	til	forfalte	beløp	i	henhold	til	rente-	eller	valutaderivatkontrakter,	forfalte	gebyrer	eller	
andre	lignende	betalinger.

48.		En	 risikovekt	på	6	%	kan	 anvendes	på	 en	posisjon	 i	 den	mest	 foranstilte	 transjen	 i	 en	verdipapirisering	
dersom	denne	transjen	på	alle	måter	er	foranstilt	en	annen	transje	i	de	verdipapiriseringsposisjonene	som	
ville	fått	en	risikovekt	på	7	%	i	henhold	til	nr.	46,	forutsatt	at	

a)	 vedkommende	myndighet	er	overbevist	om	at	dette	er	berettiget	på	grunn	av	de	etterstilte	transjenes	
evne	til	å	absorbere	tap	i	verdipapiriseringen,	og	

b)	 posisjonen	enten	har	 en	ekstern	kredittvurdering	 som	er	blitt	 tilknyttet	 risikoklasse	1	 i	 tabell	4	 eller	
5	 eller,	 dersom	 den	 ikke	 er	 kredittvurdert,	 kravene	 i	 nr.	 42	 bokstav	 a)-c)	 er	 oppfylt,	 idet	 det	 med	
«referanseposisjoner»	menes	posisjoner	i	den	etterstilte	transjen	som	ville	fått	en	risikovekt	på	7	%	i	
henhold	til	nr.	46.

49.		Risikovektene	i	kolonne	C	i	hver	tabell	skal	anvendes	dersom	posisjonen	er	i	en	verdipapirisering	der	det	
faktiske	antallet	verdipapiriserte	engasjementer	er	mindre	enn	seks.	Ved	beregning	av	det	faktiske	antallet	
verdipapiriserte	 engasjementer	 skal	 flere	 engasjementer	 med	 én	 og	 samme	 debitor	 behandles	 som	 ett	
engasjement.	Det	faktiske	antallet	verdipapiriserte	engasjementer	blir	beregnet	som	

N	=	
(ΣEADi)2

i

ΣEADi
2

i

der	EADi	utgjør	 summen	av	engasjementsverdiene	av	alle	 engasjementer	med	den	 iende	debitor.	 I	 tilfelle	
av	gjenverdipapirisering	(verdipapirisering	av	verdipapiriseringsengasjementer)	skal	kredittinstitusjonen	ta	
hensyn	til	antallet	verdipapiriseringsengasjementer	i	gruppen,	og	ikke	antallet	underliggende	engasjementer	i	
de	opprinnelige	gruppene	som	de	underliggende	verdipapiriseringsengasjementene	stammer	fra.	Dersom	den	
delen	av	porteføljen	som	er	tilknyttet	den	største	eksponeringen,	C1,	er	tilgjengelig,	kan	kredittinstitusjonen	
beregne	N	som	1/C1.
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50.		Risikovektene	i	kolonne	B	skal	anvendes	på	alle	andre	posisjoner.

51.		Kredittrisikoreduksjon	for	verdipapiriseringsposisjoner	kan	anerkjennes	i	samsvar	med	nr.	60-62.

3.4.		 Formelbasert	tilsynsmetode

52.		I	 henhold	 til	 nr.	 58	 og	 59	 skal	 risikovekten	 for	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 under	 den	 formelbaserte	
tilsynsmetoden	være	den	høyeste	verdien	av	7	%	og	den	risikovekten	som	skal	anvendes	 i	samsvar	med	
nr.	53.

53.		I	henhold	til	nr.	58	og	59	skal	risikovekten	som	anvendes	på	engasjementsbeløpet,	være	

12,5	×	(S[L+T]	-	S[L])/T

der	

der	

h	=	(1	-	Kirbr	/	ELGD)N

c	=	Kirbr	/	(1	-	h)

ν	=	
(ELGD	-	Kirbr)Kirbr	+	0,25	(1	-	ELGD)Kirbr

N

f	=	 ( ν	+	Kirbr2 c2 ) 	+	(1	-	Kiribr)Kirbr	-	ν
1	-	h (1	-	h)	τ

g	=	
(1	-	c)c

	-	1
f

a	=	g·c

b	=	g	·	(1	-	c)

d	=	1	-	(1	-	h)·(1	-	Beta[Kirbr;a,	b])

K[x]	=	(1	-	h)·((1	-	Beta[x;	a,	b])x	+	Beta[x;	a	+	1,b]c)

τ	=	1	000,	og	

ω	=	20.

I	disse	uttrykkene	viser	Beta	[x;	a,	b]	til	kumulativ	betafordeling	med	parametrene	a	og	b	vurdert	til	x.

T	(tykkelsen	på	transjen	som	posisjonen	innehas	i)	blir	målt	som	forholdet	mellom	a)	transjens	nominelle	
beløp	og	b)	summen	av	engasjementsverdiene	til	de	engasjementene	som	er	verdipapirisert.	For	beregning	
av	T	skal	engasjementsverdien	av	et	derivat	oppført	i	vedlegg	IV,	der	gjeldende	gjenanskaffelseskost	ikke	er	
en	positiv	verdi,	være	den	potensielle	framtidige	kreditteksponeringen	beregnet	i	samsvar	med	vedlegg	III.

Kirbr	 er	 forholdet	 mellom	 a)	 Kirb	 og	 b)	 summen	 av	 engasjementsverdiene	 av	 engasjementene	 som	 er	
verdipapirisert.	Kirbr	blir	uttrykt	i	desimalform	(f.eks.	Kirb	lik	15	%	av	gruppen	ville	blitt	uttrykt	som	Kirbr	
av	0,15).
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L	(nivå	for	kredittforbedring)	blir	målt	som	forholdet	mellom	det	nominelle	beløp	for	alle	transjer	som	er	
etterstilt	den	transjen	som	posisjonen	innehas	i,	og	summen	av	engasjementsverdiene	av	de	engasjementene	
som	 er	 verdipapirisert.	 Kapitalisert	 framtidig	 inntekt	 skal	 ikke	 omfattes	 av	 den	 målte	 verdien	 av	 L.	
Skyldige	beløp	fra	motparter	i	forbindelse	med	derivater	oppført	i	vedlegg	IV	som	utgjør	transjer	som	er	
etterstilt	 den	 aktuelle	 transjen,	 kan	måles	 til	 gjeldende	 gjenanskaffelseskost	 (uten	 potensielle	 framtidige	
kredittengasjementer)	ved	beregning	av	forbedringsnivå.

N	er	det	faktiske	antallet	engasjementer	beregnet	i	samsvar	med	nr.	49.

ELGD,	engasjementsvektet	gjennomsnittlig	tap	ved	mislighold,	blir	beregnet	slik:

ELGD	=
Σ LGDi)	·	(EADi
i

ΣEADi
i

der	LGDi	utgjør	gjennomsnittlig	LGD-verdi	for	alle	engasjementer	med	inde	debitor,	der	LGD-verdi	er	fastsatt	
i	samsvar	med	artikkel	84-89.	I	tilfelle	av	gjenverdipapirisering	skal	en	LGD-verdi	på	100	%	anvendes	på	
de	verdipapiriserte	posisjonene.	Når	misligholds-	og	utvanningsrisiko	for	kjøpte	fordringer	blir	behandlet	
under	ett	i	en	verdipapirisering	(f.eks.	slik	at	ett	enkelt	fond	eller	én	enkelt	sikkerhetsmargin	er	tilgjengelig	
for	dekning	av	tap	fra	begge	kilder),	skal	den	inngående	verdien	LGDi	angis	som	et	vektet	gjennomsnitt	av	
LGD-verdien	for	kredittrisiko	og	75	%	av	LGD-verdien	for	utvanningsrisiko.	Vektene	skal	være	frittstående	
kapitalkrav	for	henholdsvis	kredittrisiko	og	utvanningsrisiko.

Forenklede	inngående	verdier

Dersom	 engasjementsverdien	 av	 det	 største	 verdipapiriserte	 engasjementet,	C1,	 ikke	 er	mer	 enn	 3	%	 av	
summen	 av	 engasjementsverdiene	 av	 de	 verdipapiriserte	 engasjementene,	 kan	 kredittinstitusjonen	 med	
hensyn	til	den	formelbaserte	tilsynsmetoden	sette	LGD	=	50	%	og	N	lik	enten	

N	=	 ( C1Cm	+	 ( Cm	-	C1) max{1	-	mC1,	0}) -1

m	-	1

eller

N=1/C1.

Cm	er	forholdet	mellom	summen	av	engasjementsverdiene	av	de	største	«m»-engasjementene	og	summen	
av	engasjementsverdiene	av	de	engasjementene	 som	er	verdipapirisert.	Nivået	 for	«m»	kan	 fastsettes	av	
kredittinstitusjonen.

For	verdipapiriseringer	som	omfatter	detaljkundeengasjementer,	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	
den	formelbaserte	tilsynsmetoden	gjennomføres	med	forenklingene	h	=	0	og	v	=	0.

54.		Kredittrisikoreduksjon	for	verdipapiriseringsposisjoner	kan	anerkjennes	i	samsvar	med	nr.	60,	61	og	63-67.

3.5.		 Likviditetsfasiliteter

55.		Bestemmelsene	 i	 nr.	 56-59	 kommer	 til	 anvendelse	 for	 fastsettelse	 av	 engasjementsverdien	 av	 en	
ikke-kredittvurdert	verdipapiriseringsposisjon	i	form	av	visse	typer	likviditetsfasiliteter.

3.5.1.	 Likviditetsfasiliteter	som	bare	er	tilgjengelige	i	tilfelle	av	en	generell	markedsforstyrrelse	

56.		En	konverteringsfaktor	på	20	%	kan	anvendes	på	det	nominelle	beløp	 til	 en	 likviditetsfasilitet	 som	bare	
kan	 trekkes	 i	 tilfelle	 av	 generell	 markedsforstyrrelse,	 og	 som	 oppfyller	 vilkårene	 for	 en	 «godtakbar	
likviditetsfasilitet»	i	henhold	til	nr.	13.

3.5.2.	 Kontantforskuddsfasiliteter

57.		En	konverteringsfaktor	på	0	%	kan	anvendes	på	det	nominelle	beløp	til	en	likviditetsfasilitet	som	oppfyller	
vilkårene	i	nr.	15.
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3.5.3.	 Unntaksbehandling	der	Kirb	ikke	kan	beregnes

58.		Når	det	ikke	er	praktisk	mulig	for	kredittinstitusjonen	å	beregne	de	risikovektede	engasjementsbeløpene	for	
de	verdipapiriserte	engasjementene	som	om	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert,	kan	en	kredittinstitusjon,	
unntaksvis	og	med	vedkommende	myndigheters	samtykke,	midlertidig	tillates	å	anvende	metoden	i	nr.	59	
for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 for	 en	 ikke-kredittvurdert	 verdipapiriseringsposisjon	 i	
form	av	en	likviditetsfasilitet	som	oppfyller	vilkårene	for	en	«godtakbar	likviditetsfasilitet»	i	nr.	13,	eller	
som	omfattes	av	vilkårene	i	nr.	56.

59.		Den	høyeste	risikovekten	som	ville	kunne	anvendes	i	henhold	til	artikkel	78-83	på	noen	av	de	verdipapiriserte	
engasjementene	dersom	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert,	kan	anvendes	på	den	verdipapiriseringsposisjonen	
som	utgjøres	av	likviditetsfasiliteten.	For	å	fastsette	engasjementsverdien	av	posisjonen	kan	det	anvendes	en	
konverteringsfaktor	på	50	%	på	likviditetsfasilitetens	nominelle	beløp	dersom	fasiliteten	har	en	opprinnelig	
løpetid	 på	 ett	 år	 eller	mindre.	Dersom	 likviditetsfasiliteten	 er	 i	 samsvar	med	 vilkårene	 i	 nr.	 56,	 kan	 en	
konverteringsfaktor	på	20	%	anvendes.	I	andre	tilfeller	skal	det	anvendes	en	konverteringsfaktor	på	100	%.

3.6.		 Anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon	med	hensyn	til	verdipapiriseringsposisjoner

3.6.1.	 Finansiert	kredittbeskyttelse

60.		Godtakbar	 finansiert	 beskyttelse	 er	 begrenset	 til	 den	 beskyttelsen	 som	kan	 godkjennes	 for	 beregning	 av	
risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83,	som	fastsatt	i	henhold	til	artikkel	90-93,	og	
godkjenningen	er	betinget	av	at	minstekravene	fastsatt	i	nevnte	artikler	er	oppfylt.

3.6.2.	 Ikke-finansiert	kredittbeskyttelse

61.		Godtakbar	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	og	ytere	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 er	 begrenset	 til	
dem	som	kan	godtas	i	henhold	til	artikkel	90-93,	og	for	at	de	skal	komme	i	betraktning,	må	de	relevante	
minstekravene	i	nevnte	artikler	være	oppfylt.

3.6.3.	 Beregning	av	kapitalkrav	for	verdipapiriseringsposisjoner	med	kredittrisikoreduksjon

Ekstern	kredittvurderingsmetode

62.		Når	risikovektede	engasjementsbeløp	blir	beregnet	ved	hjelp	av	den	eksterne	kredittvurderingsmetoden,	kan	
engasjementsverdien	og/eller	det	risikovektede	engasjementsbeløpet	for	en	verdipapiriseringsposisjon	som	
det	er	oppnådd	kredittbeskyttelse	for,	endres	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	vedlegg	VIII	slik	de	anvendes	
på	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83.

Formelbasert	tilsynsmetode	—	full	kredittbeskyttelse

63.		Når	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 blir	 beregnet	 ved	 hjelp	 av	 den	 formelbaserte	 tilsynsmetoden,	 skal	
kredittinstitusjonen	fastsette	posisjonens	«faktiske	risikovekt».	Kredittinstitusjonen	gjør	dette	ved	å	dividere	
posisjonens	risikovektede	engasjementsbeløp	med	posisjonens	engasjementsverdi	og	multiplisere	resultatet	
med	100.

64.		I	 tilfelle	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse	 skal	 den	 risikovektede	 verdipapiriseringsposisjonens	
engasjementsbeløp	 beregnes	 ved	 å	 multiplisere	 posisjonens	 engasjementsbeløp	 justert	 for	 finansiert	
beskyttelse	(E*),	som	beregnet	i	henhold	til	artikkel	90-93	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	
i	 henhold	 til	 artikkel	 78-83,	 der	 beløpet	 for	 verdipapiriseringsposisjonen	 settes	 til	 E)	med	 den	 faktiske	
risikovekten.

65.		I	 tilfelle	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 skal	 verdipapiriseringsposisjonens	 risikovektede	
engasjementsbeløp	beregnes	ved	å	multiplisere	GA	(beløpet	for	beskyttelsen	justert	for	eventuell	manglende	
motsvarende	 valuta	 og	 manglende	motsvarende	 løpetid	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 vedlegg	VIII),	
med	risikovekten	 til	yteren	av	beskyttelse;	denne	summen	legges	 til	det	beløpet	som	framkommer	ved	å	
multiplisere	verdipapiriseringsposisjonens	beløp	minus	GA	med	den	faktiske	risikovekten.

Formelbasert	tilsynsmetode	—	delvis	kredittbeskyttelse

66.		Dersom	 kredittrisikoreduksjonen	 omfatter	 «førstetap»	 eller	 tap	 på	 forholdsmessig	 grunnlag	 på	
verdipapiriseringsposisjonen,	kan	kredittinstitusjonen	anvende	nr.	63-65.



24.10.2013 Nr.	59/237EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

67.		I	andre	tilfeller	skal	kredittinstitusjonen	behandle	verdipapiriseringsposisjonen	som	to	eller	flere	posisjoner	
der	 den	 udekkede	 delen	 anses	 som	 posisjonen	med	 den	 laveste	 kredittkvaliteten.	Ved	 beregning	 av	 det	
risikovektede	 engasjementsbeløpet	 for	 denne	 posisjonen	 skal	 bestemmelsene	 i	 nr.	 52-54	 anvendes,	med	
forbehold	 for	 at	 «T»	 skal	 justeres	 til	 e*	 i	 tilfelle	 av	 finansiert	 kredittbeskyttelse,	 og	 til	 T-g	 i	 tilfelle	 av	
ikke-finansiert	kredittbeskyttelse,	der	e*	angir	forholdet	mellom	E*	og	det	samlede	nominelle	beløpet	til	den	
underliggende	gruppen,	der	E*	er	det	justerte	engasjementsbeløpet	til	verdipapiriseringsposisjonen	beregnet	
i	samsvar	med	bestemmelsene	i	vedlegg	VIII,	slik	de	kommer	til	anvendelse	ved	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp	i	henhold	til	artikkel	78-83	med	beløpet	for	verdipapiriseringsposisjonen	angitt	til	E;	og	
g	er	forholdet	mellom	kredittbeskyttelsens	nominelle	beløp	(justert	for	eventuell	manglende	motsvarende	
valuta	 eller	 løpetid	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 vedlegg	 VIII)	 og	 summen	 av	 de	 verdipapiriserte	
engasjementenes	 engasjementsbeløp.	 I	 tilfelle	 av	 ikke-finansiert	 kredittbeskyttelse	 skal	 risikovekten	 til	
yteren	av	beskyttelse	anvendes	på	den	delen	av	posisjonen	som	ikke	faller	inn	under	den	justerte	verdien	av	
«T».

3.7.	 Ytterligere	 kapitalkrav	 for	 verdipapirisering	 av	 løpende	 engasjementer	 med	 bestemmelser	 om	 tidlig	
amortisering

68.		I	 tillegg	 til	 de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 som	 er	 beregnet	 med	 hensyn	 til	 dens	
verdipapiriseringsposisjoner,	 skal	 en	 initiativtakende	 kredittinstitusjon	 beregne	 et	 risikovektet	
engasjementsbeløp	 i	 samsvar	 med	 metoden	 i	 nr.	 16-33	 når	 den	 selger	 løpende	 engasjementer	 i	 en	
verdipapirisering	som	inneholder	en	bestemmelse	om	tidlig	amortisering.

69.		Med	hensyn	til	nr.	68	skal	nr.	70	og	71	erstatte	nr.	19	og	20.

70.		Med	hensyn	til	disse	bestemmelsene	skal	«initiativtakende	institusjons	interesse»	være	summen	av	

a)	 engasjementsverdien	 av	 den	 nominelle	 del	 av	 en	 gruppe	 av	 trukne	 beløp	 som	 er	 solgt	 til	 en	
verdipapirisering,	 der	 andelen	 av	 denne	 i	 forhold	 til	 beløpet	 for	 den	 samlede	 gruppen	 som	 er	 solgt	
til	 strukturen,	 bestemmer	 andelen	 av	 kontantstrømmene	 som	 er	 generert	 av	 hovedstol	 og	 renter,	
og	 andre	 tilknyttede	 beløp	 som	 ikke	 er	 tilgjengelige	 for	 å	 foreta	 betalinger	 til	 dem	 som	 innehar	
verdipapiriseringsposisjoner	i	verdipapiriseringen,	pluss	

b)	 engasjementsverdien	av	den	del	av	gruppen	av	ikke-trukne	beløp	i	kreditten,	hvis	trukne	beløp	er	solgt	
til	verdipapiriseringen,	og	hvis	andel	i	forhold	til	det	samlede	beløpet	av	slike	ikke-trukne	beløp	er	den	
samme	som	andelen	av	engasjementsverdien	som	beskrevet	i	bokstav	a)	i	forhold	til	engasjementsverdien	
til	gruppen	av	trukne	beløp	solgt	til	verdipapiriseringen.

For	å	kvalifisere	til	dette	kan	initiativtakende	institusjons	interesse	ikke	være	etterstilt	investorenes	interesse.

Med	«investorenes	 interesse»	menes	 engasjementsverdien	av	den	nominelle	delen	av	gruppen	av	 trukne	
beløp	som	ikke	faller	inn	under	bokstav	a),	pluss	engasjementsverdien	av	den	delen	av	gruppen	av	ikke-trukne	
beløp	fra	kreditter	hvis	trukne	beløp	er	solgt	til	verdipapiriseringen,	som	ikke	faller	inn	under	bokstav	b).

71.		Den	initiativtakende	kredittinstitusjons	engasjement,	som	er	knyttet	til	dens	rettigheter	med	hensyn	til	den	
delen	av	den	initiativtakende	institusjons	interesse	som	er	beskrevet	i	nr.	70	bokstav	a),	skal	ikke	anses	som	
en	verdipapiriseringsposisjon,	men	som	et	pro	 rata-engasjement	med	de	verdipapiriserte	engasjementene	
for	trukne	beløp	som	om	de	ikke	hadde	vært	verdipapirisert	til	et	beløp	tilsvarende	det	som	er	beskrevet	i	
nr.	70	bokstav	a).	Den	initiativtakende	kredittinstitusjon	skal	også	anses	for	å	ha	et	pro	rata-engasjement	med	
kredittens	ikke-trukne	beløp,	hvis	trukne	beløp	er	solgt	til	verdipapiriseringen,	i	et	beløp	tilsvarende	det	som	
er	beskrevet	i	nr.	70	bokstav	b).

3.8.		 Reduksjon	av	risikovektede	engasjementsbeløp

72.		Det	risikovektede	engasjementsbeløpet	til	en	verdipapiriseringsposisjon	som	er	gitt	en	risikovekt	på	1	250	%,	
kan	reduseres	med	12,5	ganger	beløpet	av	alle	verdijusteringer	foretatt	av	kredittinstitusjonen	med	hensyn	til	
de	verdipapiriserte	engasjementene.	I	den	utstrekning	verdijusteringene	tas	hensyn	til	for	dette	formål,	skal	
de	ikke	tas	hensyn	til	ved	beregningen	angitt	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	36.

73.		Det	 risikovektede	 engasjementsbeløpet	 til	 en	 verdipapiriseringsposisjon	 kan	 reduseres	med	 12,5	 ganger	
beløpet	av	alle	verdijusteringer	foretatt	av	kredittinstitusjonen	med	hensyn	til	posisjonen.
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74.		Som	fastsatt	i	artikkel	66	nr.	2	kan	kredittinstitusjoner	med	hensyn	til	en	verdipapiriseringsposisjon	som	er	
gitt	en	risikovekt	på	1	250	%,	som	et	alternativ	til	å	inkludere	posisjonen	i	sin	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	trekke	engasjementsverdien	av	posisjonen	fra	ansvarlig	kapital.

75.		I	henhold	til	nr.	74	

a)	 kan	engasjementsverdien	av	posisjonen	utledes	fra	de	risikovektede	engasjementsbeløpene,	idet	det	tas	
hensyn	til	eventuelle	reduksjoner	som	er	foretatt	i	samsvar	med	nr.	72	og	73,	

b)	 kan	beregningen	av	engasjementsverdien	gjenspeile	godtakbar	finansiert	beskyttelse	på	en	måte	som	er	
i	samsvar	med	metoden	fastsatt	i	nr.	60-67,	og	

c)	 dersom	den	 formelbaserte	 tilsynsmetoden	 er	 benyttet	 til	 å	 beregne	 risikovektede	 engasjementsbeløp	
og	L	<	KIRBR	og	[L+T]	>	KIRBR,	kan	posisjonen	behandles	som	to	posisjoner	med	L	lik	KIRBR	for	den	
foranstilte	av	de	to	posisjonene.

76.		Når	en	kredittinstitusjon	gjør	bruk	av	alternativet	 i	nr.	74,	 skal	12,5	ganger	det	beløp	som	er	 trukket	 fra	
i	 henhold	 til	 nevnte	nummer,	 trekkes	 fra	det	beløp	 som	er	 angitt	 i	 nr.	 45	 som	det	høyeste	 risikovektede	
engasjementsbeløpet	som	skal	beregnes	av	de	kredittinstitusjonene	som	er	nevnt	der.

_________
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VEDLEGG X 

OPERASJONELL	RISIKO

DEL	1

Basismetoden

1.	 KAPITALKRAV

1.	 I	henhold	til	basismetoden	er	kapitalkravet	for	operasjonell	risiko	lik	15	%	av	den	relevante	indikatoren	som	
er	definert	i	nr.	2-9.

2.	 RELEVANT	INDIKATOR

2.	 Relevant	indikator	er	gjennomsnittet	over	tre	år	av	summen	av	netto	renteinntekt	og	nettoinntekt	som	ikke	er	
renter.

3.	 Det	 treårige	 gjennomsnittet	 blir	 beregnet	 på	 grunnlag	 av	 de	 siste	 tre	 tolvmånedersobservasjonene	 ved	
avslutningen	av	regnskapsåret.	Når	reviderte	tall	ikke	er	tilgjengelige,	kan	foretakets	egne	estimater	benyttes.

4.	 Dersom	summen	av	netto	renteinntekt	og	nettoinntekter	som	ikke	er	renter,	for	en	gitt	observasjon	er	negativ	
eller	lik	null,	skal	det	ikke	tas	hensyn	til	dette	tallet	ved	beregning	av	treårsgjennomsnittet.	Relevant	indikator	
skal	beregnes	som	summen	av	positive	tall	dividert	med	antallet	positive	tall.

2.1.	Kredittinstitusjoner	som	er	omfattet	av	direktiv	86/635/EØF

5.	 På	grunnlag	 av	 regnskapskategoriene	 for	 kredittinstitusjoners	 resultatregnskap	 i	 henhold	 til	 artikkel	 27	 i	
direktiv	86/635/EØF	skal	relevant	 indikator	uttrykkes	som	summen	av	postene	 i	 tabell	1.	Hver	post	skal	
inkluderes	i	summen	med	positivt	eller	negativt	fortegn.

6.	 Det	kan	være	nødvendig	å	justere	disse	postene	for	å	gjenspeile	forbeholdene	i	nr.	7	og	8.

Tabell 1

1		 Renter	til	gode	og	tilsvarende	inntekt

2		 Rentekostnader	og	tilsvarende	kostnader

3		 Inntekter	av	aksjer	og	andre	verdipapirer	med	variabel/fast	avkastning

4		 Provisjonsinntekter

5		 Provisjonsutgifter

6		 Nettoresultat	av	finansielle	transaksjoner

7		 Andre	driftsinntekter

2.1.1.	 Forbehold

7.	 Indikatoren	 skal	 beregnes	 før	 fradrag	 av	 eventuelle	 avsetninger	 og	 driftskostnader.	 Driftskostnader	 skal	
omfatte	gebyrer	betalt	for	utsetting	av	tjenester	som	utføres	av	tredjemann	som	ikke	er	et	morforetak	eller	
datterforetak	 av	 kredittinstitusjonen,	 eller	 et	 datterforetak	 av	 et	morforetak	 som	også	 er	morforetaket	 til	
kredittinstitusjonen.	Utgifter	til	utsetting	av	tjenester	som	utføres	av	tredjemann,	kan	redusere	den	relevante	
indikatoren	dersom	utgiftene	innkreves	av	et	foretak	som	er	underlagt	tilsyn	i	henhold	til	dette	direktiv,	eller	
tilsvarende	tilsyn.
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8.	 Følgende	poster	skal	ikke	benyttes	ved	beregning	av	relevant	indikator:	

a)	 Realisert	fortjeneste/tap	ved	salg	av	poster	utenfor	handelsporteføljen.

b)	 Inntekt	fra	ekstraordinære	eller	uregelmessige	poster.

c)	 Inntekt	fra	forsikring.

Når	en	verdiregulering	av	poster	i	handelsporteføljen	er	en	del	av	resultatet,	kan	den	inkluderes.	Når	
artikkel	36	nr.	2	i	direktiv	86/635/EØF	anvendes,	bør	verdiregulering	bokført	i	resultatet	inkluderes.

2.2.	 Kredittinstitusjoner	som	er	underlagt	en	annen	regnskapsramme

9.	 Når	kredittinstitusjoner	er	underlagt	en	annen	regnskapsramme	enn	den	som	er	fastsatt	ved	direktiv	86/635/
EØF,	bør	de	beregne	relevant	indikator	på	grunnlag	av	data	som	best	gjenspeiler	definisjonen	i	nr.	2-8.

DEL	2

Standardmetoden

1.	 KAPITALKRAV

1.	 I	 henhold	 til	 standardmetoden	 er	 kapitalkravet	 for	 operasjonell	 risiko	 gjennomsnittet	 over	 tre	 år	 av	
risikovektede	relevante	indikatorer,	beregnet	hvert	år	på	tvers	av	forretningsområder	som	omhandlet	i	tabell	
2.	For	hvert	år	kan	et	negativt	kapitalkrav	 i	et	 forretningsområde,	 som	er	 resultat	av	en	negativ	 relevant	
indikator,	innberegnes	i	helheten.	Dersom	det	samlede	kapitalkrav	på	tvers	av	alle	forretningsområder	i	et	
gitt	år	er	negative,	skal	imidlertid	verdien	som	innberegnes	i	gjennomsnittet	for	det	året,	være	lik	null.

2.	 Det	 treårige	 gjennomsnittet	 blir	 beregnet	 på	 grunnlag	 av	 de	 siste	 tre	 tolvmånedersobservasjonene	 ved	
avslutningen	av	regnskapsåret.	Når	reviderte	tall	ikke	er	tilgjengelige,	kan	foretakets	egne	estimater	benyttes.

Tabell 2

Forretningsområde Virksomhet Prosent-andel

Foretaksfinansiering Garantistillelse	 for	 finansielle	 instrumenter	 og/eller	
plassering	av	finansielle	instrumenter	på	grunnlag	av	
en	fast	forpliktelse
Tjenester	knyttet	til	garantistillelse
Investeringsrådgivning
Rådgivning	 til	 foretak	 om	 kapitalstruktur	 og	
foretaksstrategi	 og	 tilknyttede	 spørsmål,	 rådgivning	
og	 tjenester	 i	 forbindelse	med	 fusjoner	 og	 oppkjøp	
av	foretak
Investerings-	 og	 finansanalyser	 og	 andre	 former	
for	 allmenne	 anbefalinger	 i	 forbindelse	 med	
transaksjoner	med	finansielle	instrumenter

18	%

Handel	og	salg Handel	for	egen	regning
Pengemekling
Mottak	og	formidling	av	ordrer	i	forbindelse	med	ett	
eller	flere	finansielle	instrumenter
Utførelse	av	ordrer	på	vegne	av	kunder
Plassering	 av	 finansielle	 instrumenter	 uten	 fast	
forpliktelse
Drift	av	multilaterale	handelssystemer

18	%
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Forretningsområde Virksomhet Prosent-andel

Detaljkundemekling
(Virksomhet	med	fysiske	personer	
eller	med	små	og	mellomstore	
foretak	som	oppfyller	kriteriene	
i	artikkel	79	for	detaljkunde-
engasjementer)

Mottak	og	formidling	av	ordrer	i	forbindelse	med	ett	
eller	flere	finansielle	instrumenter
Utførelse	av	ordrer	på	vegne	av	kunder
Plassering	 av	 finansielle	 instrumenter	 uten	 fast	
forpliktelse

12	%

Forretningsbank-virksomhet Mottak	 av	 innskudd	 og	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales
Utlån
Finansiell	leasing
Garantier	og	sikkerhetsstillelse

15	%

Bankvirksomhet	rettet	mot	
detaljkunder
(Virksomhet	med	fysiske	personer	
eller	med	små	og	mellomstore	
foretak	som	oppfyller	kriteriene	
i	artikkel	79	for	detaljkunde-
engasjementer)

Mottak	 av	 innskudd	 og	 andre	 midler	 som	 skal	
tilbakebetales
Utlån
Finansiell	leasing
Garantier	og	sikkerhetsstillelse

12	%

Betaling	og	oppgjør Betalingsformidling
Utstedelse	og	forvaltning	av	betalingsmidler

18	%

Tilknyttede	tjenester Oppbevaring	 og	 forvaltning	 av	 finansielle	
instrumenter	 for	 kunders	 regning,	 herunder	
depotvirksomhet	 og	 tilknyttede	 tjenester	 som	
likviditetsstyring/håndtering	av	sikkerhet

15	%

Kapitalforvaltning Porteføljeforvaltning
Forvaltning	av	UCITS-fond
Andre	former	for	kapitalforvaltning

12	%

3.	 Vedkommende	myndigheter	 kan	 tillate	 at	 en	kredittinstitusjon	beregner	 sine	kapitalkrav	 for	 operasjonell	
risiko	ved	hjelp	av	en	alternativ	standardmetode	som	angitt	i	nr.	5-11.

2.	 PRINSIPPER	FOR	INNPLASSERING	AV	FORRETNINGSOMRÅDER

4.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 utvikle	 og	 dokumentere	 særlige	 retningslinjer	 og	 kriterier	 for	 innplassering	 av	
relevant	 indikator	 for	 gjeldende	 forretningsområder	 og	 -virksomhet	 i	 standardrammen.	 Kriteriene	 skal	
gjennomgås	og	justeres	i	forbindelse	med	ny	eller	endret	forretningsvirksomhet	og	risiko.	Prinsippene	for	
innplassering	av	forretningsområder	er	følgende:

a)	 All	 virksomhet	 skal	 innplasseres	 i	 forretningsområder	 uten	 overlapping	 slik	 at	 de	 omfatter	 hele	
forretningsområdet.

b)	 En	virksomhet	som	ikke	umiddelbart	kan	innplasseres	 innenfor	rammen	av	forretningsområder,	men	
som	 utgjør	 en	 støttefunksjon	 til	 en	 virksomhet	 som	 omfattes	 av	 rammen,	 skal	 anses	 å	 tilhøre	 det	
forretningsområdet	den	støtter.	Dersom	flere	forretningsområder	støttes	av	tilleggsvirksomheten,	skal	
det	benyttes	et	objektivt	kriterium	for	innplassering.
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c)	 Dersom	en	virksomhet	ikke	kan	innplasseres	i	et	bestemt	forretningsområde,	skal	det	forretningsområdet	
som	gir	den	høyeste	prosentdelen,	benyttes.	Samme	forretningsområde	skal	også	anvendes	på	enhver	
tilknyttet	tilleggsvirksomhet.

d)	 Kredittinstitusjoner	 kan	 benytte	 interne	 metoder	 for	 prisfastsettelse	 for	 å	 fordele	 relevant	 indikator	
mellom	forretningsområder.	Utgifter	som	er	generert	i	ett	forretningsområde,	men	som	kan	tilskrives	
et	annet	forretningsområde,	kan	omfordeles	til	det	forretningsområdet	de	tilhører,	for	eksempel	ved	å	
benytte	en	behandling	basert	på	interne	overføringskostnader	mellom	de	to	forretningsområdene.

e)	 Innplasseringen	av	virksomhet	 i	 forretningsområder	for	å	beregne	kapitalkrav	for	operasjonell	 risiko	
skal	være	i	samsvar	med	kategoriene	som	benyttes	for	kreditt-	og	markedsrisiko.

f)	 Den	 øverste	 administrative	 ledelsen	 er	 ansvarlig	 for	 innplasseringsprinsippene	 under	 kontroll	 av	
kredittinstitusjonens	styringsorganer.

g)	 Framgangsmåten	for	innplassering	i	forretningsområder	skal	være	underlagt	uavhengig	revisjon.

3.	 ALTERNATIVE	INDIKATORER	FOR	VISSE	FORRETNINGSOMRÅDER

3.1.		 Nærmere	bestemmelser

5.	 Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	kredittinstitusjonen	benytter	en	alternativ	relevant	 indikator	for	
forretningsområdene	detaljkunde-	og	forretningsbankvirksomhet.

6.	 For	disse	forretningsområdene	skal	relevant	indikator	være	en	normalisert	inntektsindikator	tilsvarende	det	
treårige	gjennomsnittet	av	samlet	nominelt	beløp	for	lån	og	forskudd,	multiplisert	med	0,035.

7.	 For	forretningsområdene	detaljkunde-	og/eller	forretningsbankvirksomhet	skal	lånene	og	forskuddene	bestå	
av	 de	 samlede	 trukne	 beløpene	 i	 de	 tilsvarende	 kredittporteføljene.	 For	 forretningsbankvirksomhet	 skal	
verdipapirer	som	innehas	utenfor	handelsporteføljen,	også	omfattes.

3.2.		 Vilkår

8.	 Tillatelse	til	å	benytte	alternative	relevante	indikatorer	skal	være	underlagt	vilkårene	i	nr.	9-11.

3.2.1.	 Alminnelige	vilkår

9.	 Kredittinstitusjonen	skal	oppfylle	kvalifiseringskriteriene	i	nr.	12.

3.2.2.	 Særlige	vilkår	for	detaljkunde-	og	forretningsbankvirksomhet

10.	 Kredittinstitusjonen	driver	hovedsakelig	virksomhet	innenfor	detaljkunde-	og/eller	forretningsbankvirksomhet,	
som	skal	utgjøre	minst	90	%	av	dens	inntekter.

11.		Kredittinstitusjonen	skal	kunne	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndigheter	at	en	betydelig	del	av	dens	
detaljkunde-	og/eller	forretningsbankvirksomhet	omfatter	lån	som	forbindes	med	en	høy	PD-verdi,	og	at	den	
alternative	standardmetoden	gir	bedre	grunnlag	for	å	vurdere	den	operasjonelle	risikoen.
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4.	 KVALIFISERINGSKRITERIER

12.		Kredittinstitusjoner	skal	oppfylle	kvalifiseringskriteriene	nedenfor	i	tillegg	til	de	generelle	standardene	for	
risikohåndtering	i	artikkel	22	og	vedlegg	V.	Vurderingen	av	om	disse	kriteriene	er	oppfylt,	skal	foretas	på	
grunnlag	av	størrelsen	på	og	omfanget	av	kredittinstitusjonens	virksomhet	samt	forholdsmessighetsprinsippet.

a)	 Kredittinstitusjoner	 skal	ha	et	godt	dokumentert	 system	 for	vurdering	og	håndtering	av	operasjonell	
risiko	med	tydelige	ansvarsområder.	De	skal	identifisere	sin	eksponering	for	operasjonell	risiko	og	spore	
relevante	opplysninger	om	operasjonell	risiko,	herunder	opplysninger	om	vesentlig	tap.	Dette	systemet	
skal	være	underlagt	regelmessig	uavhengig	revisjon.

b)	 Systemet	 for	vurdering	av	operasjonell	 risiko	skal	være	godt	 integrert	 i	kredittinstitusjonens	daglige	
risikohåndtering.	Resultatene	skal	være	en	integrert	del	av	framgangsmåten	for	å	overvåke	og	kontrollere	
kredittinstitusjonens	profil	for	operasjonell	risiko.

c)	 Kredittinstitusjoner	skal	gjennomføre	et	system	for	årsberetninger	som	sikrer	at	det	utarbeides	rapporter	
om	operasjonell	risiko	til	relevante	funksjoner	innenfor	kredittinstitusjonen.	Kredittinstitusjoner	skal	ha	
innført	framgangsmåter	for	å	treffe	egnede	tiltak	i	samsvar	med	opplysningene	i	rapportene.

DEL	3

Metoder	for	avansert	måling

1.	 KVALIFISERINGSKRITERIER

1.	 For	å	få	benytte	en	metode	for	avansert	måling	skal	kredittinstitusjoner	godtgjøre	overfor	vedkommende	
myndigheter	 at	 de	 oppfyller	 kvalifiseringskriteriene	 nedenfor	 i	 tillegg	 til	 de	 generelle	 standardene	 for	
risikohåndtering	i	artikkel	22	og	vedlegg	V.

1.1.		 Kvalitative	standarder

2.	 Kredittinstitusjonens	interne	målesystem	for	operasjonell	risiko	skal	være	godt	integrert	i	kredittinstitusjonens	
daglige	risikohåndtering.

3.	 Kredittinstitusjonen	skal	ha	en	uavhengig	risikohåndteringsfunksjon	for	operasjonell	risiko.

4.	 Det	 skal	 utarbeides	 regelmessige	 rapporter	 om	 eksponering	 for	 operasjonell	 risiko	 og	 om	 tap.	
Kredittinstitusjonen	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	treffe	hensiktsmessige	korrigerende	tiltak.

5.	 Kredittinstitusjonens	 risikohåndteringssystem	 skal	 være	 godt	 dokumentert.	 Kredittinstitusjonen	 skal	 ha	
rutiner	for	å	sikre	overholdelse	av	reglene	samt	retningslinjer	for	behandling	av	manglende	overholdelse.

6.	 Framgangsmåtene	for	håndtering	av	operasjonell	risiko	og	målesystemene	skal	være	underlagt	regelmessig	
revisjon	utført	av	interne	og/eller	eksterne	revisorer.

7.	 Vedkommende	 myndigheters	 validering	 av	 målesystemet	 for	 operasjonell	 risiko	 skal	 omfatte	 følgende	
elementer:

a)	 Kontroll	av	at	de	interne	framgangsmåtene	for	validering	virker	på	en	tilfredsstillende	måte.

b)	 Det	skal	sikres	at	dataflyt	og	prosesser	knyttet	til	risikomålesystemet	er	oversiktlige	og	tilgjengelige.
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1.2.		 Kvantitative	kriterier

1.2.1.	 Prosess

8.	 Kredittinstitusjoner	skal	beregne	sine	kapitalkrav	slik	at	de	omfatter	både	forventet	tap	og	uventet	tap,	med	
mindre	de	kan	godtgjøre	at	forventet	tap	i	tilstrekkelig	grad	fanges	opp	av	deres	interne	forretningspraksis.	
Målingen	av	operasjonell	risiko	skal	fange	opp	potensielt	alvorlige	hendelser	og	oppnå	en	soliditetsstandard	
som	er	sammenlignbar	med	et	99,9	%	konfidensintervall	over	en	ettårsperiode.

9.	 En	kredittinstitusjons	målesystem	for	operasjonell	risiko	skal	inneholde	visse	nøkkelelementer	for	å	oppfylle	
soliditetsstandarden	i	nr.	8.	Disse	elementene	må	omfatte	bruk	av	interne	data,	eksterne	data,	scenarioanalyse	
og	 faktorer	 som	 gjenspeiler	 forretningsmiljøet	 og	 internkontrollsystemer	 som	 nevnt	 i	 nr.	 13-24.	 En	
kredittinstitusjon	 skal	 ha	 en	 godt	 dokumentert	metode	 for	 å	 veie	 bruken	 av	 disse	 fire	 elementene	 i	 sitt	
overordnede	målesystem	for	operasjonell	risiko.

10.	 Risikomålesystemet	 skal	 fange	 opp	 de	 større	 risikofaktorene	 som	 påvirker	 formen	 til	 ytterkantene	 av	
tapsestimatenes	fordelingskurve.

11.		Korrelasjoner	mellom	tap	som	følge	av	operasjonell	risiko	på	tvers	av	individuelle	estimater	av	operasjonell	
risiko	kan	anerkjennes	bare	dersom	kredittinstitusjoner	kan	godtgjøre	overfor	vedkommende	myndigheter	
at	 deres	 systemer	 for	 måling	 av	 korrelasjoner	 er	 solide,	 gjennomført	 med	 integritet	 og	 tar	 hensyn	 til	
usikkerheten	 omkring	 alle	 slike	 korrelasjonsestimater,	 særlig	 i	 kritiske	 perioder.	Kredittinstitusjonen	må	
validere	sine	hypoteser	om	korrelasjon	ved	hjelp	av	egnede	kvantitative	og	kvalitative	teknikker.

12.		Risikomålesystemet	skal	være	konsekvent	internt	og	unngå	dobbeltregning	av	kvalitative	vurderinger	eller	
risikoreduksjonsteknikker	som	er	godkjent	for	andre	områder	som	gjelder	kapitaldekning.

1.2.2.	 Interne	data

13.		Internt	 genererte	 målinger	 av	 operasjonell	 risiko	 skal	 være	 basert	 på	 en	 minsteperiode	 for	 historisk	
observasjon	på	fem	år.	Når	en	kredittinstitusjon	første	gang	tar	i	bruk	metoden	for	avansert	måling,	kan	en	
historisk	observasjonsperiode	på	tre	år	aksepteres.

14.		Kredittinstitusjoner	 må	 kunne	 innplassere	 sine	 historiske	 data	 om	 interne	 tap	 i	 de	 forretningsområdene	
som	er	definert	 i	del	2	og	 i	de	hendelsestyper	som	er	definert	 i	del	5,	og	på	anmodning	oversende	disse	
opplysningene	 til	 vedkommende	myndigheter.	 Det	 må	 foreligge	 dokumenterte,	 objektive	 kriterier	 for	 å	
innplassere	tap	i	de	enkelte	forretningsområdene	og	hendelsestypene.	Tap	som	følge	av	operasjonell	risiko,	
som	er	knyttet	til	kredittrisiko	og	historisk	har	vært	inkludert	i	interne	kredittrisikodatabaser,	må	registreres	i	
databasene	for	operasjonell	risiko	og	kunne	klassifiseres	separat.	Slike	tap	vil	ikke	være	underlagt	kapitalkrav	
for	operasjonell	risiko	så	lenge	de	fortsatt	behandles	som	kredittrisiko	for	beregning	av	minstekrav	til	kapital.	
Operasjonell	risiko	som	er	knyttet	til	markedsrisiko,	skal	omfattes	av	kapitalkravet	for	operasjonell	risiko.

15.		Kredittinstitusjonens	data	om	interne	tap	skal	være	omfattende	ved	at	de	fanger	opp	all	vesentlig	virksomhet	
og	alle	engasjementer	fra	alle	egnede	undersystemer	og	geografiske	områder.	Kredittinstitusjoner	må	kunne	
begrunne	hvorfor	eventuell	utelukket	virksomhet	eller	utelukkede	engasjementer,	både	enkeltvis	og	samlet,	
ikke	vil	ha	en	vesentlig	innvirkning	på	de	samlede	risikoestimatene.	Hensiktsmessige	minstetapsterskler	for	
innsamling	av	opplysninger	om	interne	tap	skal	defineres.

16.		I	tillegg	til	opplysninger	om	bruttotap	skal	kredittinstitusjoner	samle	inn	opplysninger	om	tidspunktet	for	
hendelsen,	eventuell	gjenvinning	av	bruttotap	samt	en	beskrivelse	av	de	utløsende	faktorene	eller	årsakene	
til	tapet.

17.		Det	 skal	 foreligge	 særlige	kriterier	 for	 fordeling	av	 tapsdata	 som	oppstår	 som	 følge	av	en	hendelse	 i	 en	
sentral	 funksjon	 eller	 en	 virksomhet	 som	 strekker	 seg	 over	flere	 forretningsområder,	 samt	 som	 følge	 av	
innbyrdes	tilknyttede	hendelser	over	tid.
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18.		Kredittinstitusjoner	 skal	 ha	 dokumenterte	 framgangsmåter	 for	 å	 vurdere	 den	 løpende	 relevansen	 av	
historiske	tapsdata,	herunder	de	situasjoner	der	skjønnsmessig	overstyring,	skalering	eller	andre	justeringer	
kan	benyttes,	i	hvilken	utstrekning	de	kan	benyttes	og	hvem	som	har	myndighet	til	å	treffe	slike	beslutninger.

1.2.3.	 Eksterne	data

19.		Kredittinstitusjonens	målesystem	 for	 operasjonell	 risiko	 skal	 benytte	 relevante	 eksterne	 data,	 særlig	 når	
det	 er	 grunn	 til	 å	 tro	 at	 kredittinstitusjonen	 er	 eksponert	 for	 sjeldne,	 men	 potensielt	 alvorlige,	 tap.	 En	
kredittinstitusjon	skal	ha	innført	en	systematisk	prosess	for	å	bestemme	i	hvilke	situasjoner	eksterne	data	
skal	benyttes	og	hvilke	metoder	som	benyttes	til	å	innarbeide	dataene	i	institusjonens	målesystem.	Vilkår	og	
praksis	for	bruk	av	eksterne	data	skal	regelmessig	gjennomgås,	dokumenteres	og	være	underlagt	periodisk	
uavhengig	revisjon.

1.2.4.	 Scenarioanalyse

20.		Kredittinstitusjonen	skal	benytte	scenarioanalyse	i	form	av	ekspertuttalelser	sammen	med	eksterne	data	for	å	
vurdere	institusjonens	eksponering	for	svært	alvorlige	hendelser.	Over	tid	må	slike	vurderinger	valideres	og	
vurderes	på	nytt	ved	sammenligning	med	faktiske	tap	for	å	sikre	at	de	er	rimelige.

1.2.5.		Forretningsmiljø	og	internkontrollfaktorer

21.		Kredittinstitusjonens	metode	for	risikovurdering	som	gjelder	for	hele	foretaket,	må	fange	opp	de	viktigste	
faktorene	i	forretningsmiljøet	og	innenfor	internkontroll	som	kan	endre	institusjonens	profil	for	operasjonell	
risiko.

22.		Valget	av	hver	faktor	skal	være	begrunnet	i	at	den	er	en	betydningsfull	risikofaktor,	basert	på	erfaring	og	en	
ekspertuttalelse	om	de	berørte	forretningsområdene.

23.		Risikoestimatenes	følsomhet	for	endringer	i	faktorene,	og	den	relative	vekten	av	de	ulike	faktorene,	må	være	
godt	underbygd.	I	tillegg	til	å	fange	opp	endringer	i	risiko	på	grunn	av	forbedrede	risikokontrollmetoder	må	
denne	rammen	også	fange	opp	potensielle	økninger	i	risiko	på	grunn	av	virksomhetens	økte	kompleksitet	
eller	økt	omsetning.

24.		Denne	 rammen	 skal	 være	 dokumentert	 og	 underlagt	 uavhengig	 revisjon	 internt	 i	 kredittinstitusjonen	 og	
av	vedkommende	myndigheter.	Over	tid	må	prosessen	og	resultatene	valideres	og	vurderes	på	nytt	ved	en	
sammenligning	med	faktiske	interne	tap	og	relevante	eksterne	data.

2.	 VIRKNINGEN	AV	FORSIKRING	OG	ANDRE	ORDNINGER	FOR	RISIKOOVERFØRING

25.		Kredittinstitusjoner	 skal	 kunne	 anerkjenne	 virkningen	 av	 forsikringer	 i	 henhold	 til	 vilkårene	 i	 nr.	 26-29	
og	 andre	 ordninger	 for	 risikooverføring	 der	 kredittinstitusjonen	 kan	 godtgjøre	 overfor	 vedkommende	
myndigheter	at	det	er	oppnådd	en	merkbar	risikoreduksjonsvirkning.

26.		Forsikringsgiver	har	tillatelse	til	å	yte	forsikring	eller	gjenforsikring,	og	forsikringsgiver	skal	ha	en	minste	
evne	 til	 å	 betale	 erstatning,	 som	 skal	 fastsettes	 av	 en	 valgbar	 ekstern	 kredittvurderingsinstitusjon	 som	
av	vedkommende	myndigheter	 er	gitt	 risikoklasse	3	eller	høyere	 i	henhold	 til	 reglene	 for	 fastsettelse	av	
risikovekt	for	engasjementer	med	kredittinstitusjoner	i	henhold	til	artikkel	78-83.

27.		Forsikrings-	og	kredittinstitusjonens	forsikringsramme	skal	oppfylle	følgende	vilkår:

a)	 Forsikringspolisen	 må	 ha	 en	 opprinnelig	 løpetid	 på	 minst	 ett	 år.	 For	 poliser	 med	 en	 gjenværende	
løpetid	på	mindre	enn	ett	år	skal	kredittinstitusjonen	gjøre	et	passende	fradrag	som	gjenspeiler	polisens	
minkende	gjenværende	løpetid,	opptil	et	fullt	fradrag	på	100	%	for	poliser	med	en	gjenværende	løpetid	
på	90	dager	eller	mindre.

b)	 Forsikringpolisen	skal	ha	en	oppsigelsestid	på	90	dager	for	annullering	av	kontrakten.
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c)	 Forsikringspolisen	inneholder	ingen	unntak	eller	begrensninger	som	utløses	av	tilsynstiltak,	eller	som,	
dersom	en	kredittinstitusjon	går	konkurs,	hindrer	at	kredittinstitusjonens	bobestyrer	eller	avviklingsstyre	
kan	gjenvinne	erstatningsbeløp	eller	utgifter	som	kredittinstitusjonen	har	pådratt	seg,	bortsett	fra	med	
hensyn	til	hendelser	som	inntreffer	etter	at	bobestyrer	er	innsatt	eller	avviklingen	er	igangsatt	med	hensyn	
til	kredittinstitusjonen,	under	forutsetning	av	at	forsikringspolisen	ikke	omfatter	bøter,	sanksjoner	eller	
skadeserstatning	som	er	pålagt	av	vedkommende	myndigheter.

d)	 Beregningene	 av	 risikoreduksjon	må	 gjenspeile	 forsikringsdekningen	 på	 en	måte	 som	 er	 åpen	 og	 i	
samsvar	med	den	faktiske	sannsynligheten	for	tap	og	virkningene	av	tap	som	benyttes	ved	den	samlede	
fastsettelsen	av	kapital	for	operasjonell	risiko.

e)	 Forsikringen	ytes	av	tredjemann.	Når	det	gjelder	forsikring	gjennom	kontrollerte	og	tilknyttede	foretak,	
må	 eksponeringen	 overføres	 til	 en	 uavhengig	 tredjemann,	 for	 eksempel	 ved	 gjenforsikring,	 som	
oppfyller	kriteriene	for	godkjenning.

f)	 Rammen	for	anerkjennelse	av	forsikring	er	velbegrunnet	og	dokumentert.

28.		Metodene	for	anerkjennelse	av	forsikring	skal	fange	opp	følgende	elementer	ved	reduksjoner	eller	fradrag	
med	hensyn	til	forsikringsbeløpet:	

a)	 Forsikringens	gjenværende	løpetid,	dersom	denne	er	mindre	enn	ett	år,	som	nevnt	ovenfor.	

b)	 Polisens	oppsigelsesvilkår,	dersom	oppsigelsesfristen	er	under	ett	år.	

c)	 Usikkerhet	med	hensyn	til	betaling	samt	manglende	motsvarende	dekning	for	forsikringspoliser.

29.		Kapitalreduksjonen	 som	 oppstår	 som	 følge	 av	 anerkjennelse	 av	 forsikring,	 skal	 ikke	 overstige	 20	%	 av	
kapitalkravet	for	operasjonell	risiko	før	godkjenning	av	teknikker	for	risikoreduksjon.

3.	 SØKNAD	OM	Å	FÅ	BENYTTE	EN	METODE	FOR	AVANSERT	MÅLING	PÅ	KONSERNPLAN

30.		Når	en	morkredittinstitusjon	i	EU	og	dens	datterforetak,	eller	datterforetak	av	et	finansielt	morholdingselskap	
i	 EU,	 ønsker	 å	 benytte	 en	metode	 for	 avansert	måling,	 skal	 søknaden	 inneholde	 en	 beskrivelse	 av	 den	
metoden	som	benyttes	til	å	fordele	kapital	for	operasjonell	risiko	mellom	de	ulike	foretakene	i	konsernet.

31.		I	 søknaden	 skal	 det	 angis	 om	 og	 hvordan	 virkningene	 av	 diversifisering	 vil	 bli	 tatt	 hensyn	 til	 i	
risikomålesystemet.

DEL	4

KOMBINERT	BRUK	AV	ULIKE	METODER

1.	 BRUK	AV	EN	METODE	FOR	AVANSERT	MÅLING	I	KOMBINASJON	MED	ANDRE	METODER

1.	 	En	kredittinstitusjon	kan	benytte	en	metode	for	avansert	måling	i	kombinasjon	med	enten	basismetoden	
eller	standardmetoden	på	følgende	vilkår:

a)	 All	operasjonell	risiko	for	kredittinstitusjonen	skal	fanges	opp.	Vedkommende	myndigheter	skal	være	
overbevist	 om	 at	metoden	 som	 benyttes,	 dekker	 ulike	 former	 for	 virksomhet,	 geografiske	 områder,	
juridiske	strukturer	eller	andre	relevante	inndelinger	som	fastsettes	internt.	

b)	 Kvalifiseringskriteriene	i	del	2	og	3	er	oppfylt	for	de	deler	av	virksomheten	som	omfattes	av	henholdsvis	
standardmetoden	og	metodene	for	avansert	måling.
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2.	 I	enkelttilfeller	kan	vedkommende	myndighet	pålegge	følgende	tilleggsvilkår:

a)	 På	 tidspunktet	 for	 gjennomføring	 av	 en	 metode	 for	 avansert	 måling	 skal	 en	 betydelig	 del	 av	
kredittinstitusjonens	operasjonelle	risiko	fanges	opp	av	metoden	for	avansert	måling.	

b)	 Kredittinstitusjonen	påtar	seg	en	forpliktelse	til	å	ta	i	bruk	metoden	for	avansert	måling	i	en	vesentlig	del	
av	institusjonens	virksomhet	innenfor	en	tidsplan	som	er	avtalt	med	vedkommende	myndigheter.

2.	 KOMBINERT	BRUK	AV	BASISMETODEN	OG	STANDARDMETODEN

3.	 En	kredittinstitusjon	kan	benytte	en	kombinasjon	av	basismetoden	og	standardmetoden	bare	i	unntakstilfeller,	
for	eksempel	ved	overtakelse	av	ny	virksomhet,	som	kan	kreve	en	overgangsperiode	før	standardmetoden	tas	
i	bruk.

4.	 Kombinert	bruk	av	basismetoden	og	standardmetoden	skal	være	betinget	av	at	kredittinstitusjonen	forplikter	
seg	til	å	ta	i	bruk	standardmetoden	innenfor	en	tidsplan	som	er	avtalt	med	vedkommende	myndigheter.

DEL	5

Typeklassifisering	av	tapshendelser

Tabell 3

Hendelseskategori Definisjon

Internt	bedrageri Tap	som	følge	av	handlinger	av	en	type	som	har	som	formål	å	bedra,	urettmessig	
tilegne	seg	eiendeler	eller	omgå	lovgivning	eller	foretakets	regler,	med	unntak	
av	tap	som	skyldes	forskjellsbehandling,	eller	som	henger	sammen	med	sosialt	
eller	kulturelt	mangfold,	og	som	involverer	minst	én	intern	part.

Eksternt	bedrageri Tap	 som	 følge	 av	 tredjemanns	 handlinger,	 som	 har	 som	 formål	 å	 bedra,	
urettmessig	tilegne	seg	eiendeler	eller	omgå	lovgivning.	

Ansettelsesvilkår	og	sikkerhet	på	
arbeidsplassen

Tap	som	følge	av	handlinger	som	ikke	er	i	samsvar	med	lovgivning	eller	avtaler	
om	sysselsetting,	helse	eller	sikkerhet,	som	følge	av	betaling	av	erstatning	for	
personskade	eller	som	følge	av	forskjellsbehandling,	eller	som	henger	sammen	
med	sosialt	eller	kulturelt	mangfold.	

Kunder,	produkter	og	
forretningspraksis

Tap	 som	 følge	 av	 en	 utilsiktet	 handling	 eller	 forsømmelse	 som	 medfører	
manglende	oppfyllelse	av	en	yrkesmessig	forpliktelse	overfor	bestemte	kunder	
(herunder	krav	til	fortrolighet	og	egnethet),	eller	som	følge	av	et	produkts	art	
eller	utforming.

Skade	på	fysiske	eiendeler Tap	 som	 følge	 av	 tap	 av	 eller	 skade	 på	 fysiske	 eiendeler	 som	 skyldes	
naturkatastrofer	eller	andre	hendelser.

Avbrudd	i	forretningsvirksomheten	og	
systemfeil

Tap	som	følge	av	avbrudd	i	forretningsvirksomheten	eller	systemfeil

Utførelse,	levering	og	prosesstyring Tap	 som	 følge	 av	 mangelfull	 transaksjonsbehandling	 eller	 prosesstyring	 i	
forbindelse	med	transaksjoner	med	handelspartnere	og	selgere.
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VEDLEGG XI 

TEKNISKE	KRITERIER	FOR	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETERS	GJENNOMGÅELSE	OG	VURDERING

1.	 I	tillegg	til	kredittrisiko,	markedsrisiko	og	operasjonell	risiko	skal	gjennomgåelsen	og	vurderingen	som	utføres	av	
vedkommende	myndigheter	i	henhold	til	artikkel	124,	omfatte	følgende:

a)	 resultatene	av	stresstesten	utført	av	kredittinstitusjonene	som	anvender	en	IRB-metode,	

b)	 kredittinstitusjonenes	eksponering	for	og	håndtering	av	konsentrasjonsrisiko,	herunder	overholdelse	av	kravene	
i	artikkel	108-118,	

c)	 soliditet,	 egnethet	 og	 anvendelsesmåte	 for	 de	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	 kredittinstitusjonene	 har	
gjennomført	for	håndtering	av	restrisiko	tilknyttet	bruken	av	anerkjente	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon,	

d)	 i	hvilket	omfang	ansvarlig	kapital	som	innehas	av	en	kredittinstitusjon	med	hensyn	til	eiendeler	som	den	har	
verdipapirisert,	er	tilstrekkelig	når	det	gjelder	det	økonomiske	innholdet	i	transaksjonen,	herunder	graden	av	
risikooverføring	som	oppnås,

e)	 kredittinstitusjonenes	eksponering	for	og	håndtering	av	likviditetsrisiko,	

f)	 virkningene	av	diversifisering	og	hvordan	slike	virkninger	tas	hensyn	til	i	risikomålesystemet,	og	

g)	 resultatene	av	stresstester	utført	av	 institusjoner	som	bruker	en	 intern	modell	 til	å	beregne	kapitalkrav	med	
hensyn	til	markedsrisiko	i	henhold	til	vedlegg	V	til	direktiv	2006/49/EF.

2.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kontrollere	om	en	kredittinstitusjon	har	gitt	implisitt	støtte	til	en	verdipapirisering.	
Dersom	det	viser	seg	at	en	kredittinstitusjon	ved	flere	anledninger	har	gitt	slik	implisitt	støtte,	skal	vedkommende	
myndighet	treffe	egnede	tiltak	som	gjenspeiler	den	økte	forventningen	om	at	institusjonen	vil	gi	framtidig	støtte	til	
institusjonens	verdipapirisering,	og	dermed	ikke	oppnå	en	betydelig	overføring	av	risiko.

3.	 I	 forbindelse	med	de	 avgjørelser	 som	skal	 tas	 i	 henhold	 til	 artikkel	124	nr.	 3,	 skal	vedkommende	myndigheter	
vurdere	om	verdijusteringene	og	avsetningene	som	er	foretatt	for	posisjoner/porteføljer	i	handelsporteføljen,	som	
fastsatt	i	del	B	i	vedlegg	VII	til	direktiv	2006/49/EF,	setter	kredittinstitusjonen	i	stand	til	å	selge	eller	sikre	sine	
posisjoner	innen	en	kort	periode	uten	å	pådra	seg	vesentlige	tap	under	normale	markedsforhold.

_______
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VEDLEGG XII

TEKNISKE	KRITERIER	FOR	OFFENTLIGGJØRING

DEL	1

Alminnelige	kriterier

1.	 Opplysninger	skal	anses	som	vesentlige	med	hensyn	til	opplysningsplikten	dersom	utelatelse	av	eller	feil	i	slike	
opplysninger	vil	kunne	endre	eller	påvirke	vurderinger	eller	avgjørelser	for	en	bruker	som	stoler	på	opplysningene	
for	å	treffe	økonomiske	beslutninger.

2.	 Opplysninger	 skal	 anses	 som	 en	 kredittinstitusjons	 eiendom	 dersom	 offentliggjøring	 av	 opplysningene	 til	
allmennheten	ville	undergrave	dens	konkurransemessige	 stilling.	Dette	kan	omfatte	opplysninger	om	produkter	
eller	systemer	som,	dersom	de	blir	kjent	for	konkurrenter,	ville	føre	til	at	en	kredittinstitusjons	investeringer	i	dem	
ble	mindre	verdifulle.

3.	 Opplysninger	skal	anses	som	fortrolige	dersom	det	foreligger	forpliktelser	overfor	kunder	eller	andre	motparter	som	
gjør	at	kredittinstitusjonen	må	behandle	opplysningene	fortrolig.

4.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	kredittinstitusjoner	vurderer	behovet	for	å	offentliggjøre	enkelte	deler	
av	eller	alle	opplysninger	hyppigere	enn	hvert	år	i	 lys	av	relevante	kjennetegn	ved	deres	forretningsvirksomhet,	
som	for	eksempel	virksomhetens	omfang,	virksomhetsområder,	 tilstedeværelse	 i	ulike	stater,	virksomhet	 i	ulike	
finanssektorer	og	deltaking	i	internasjonale	finansmarkeder	samt	i	betalings-,	oppgjørs-	og	klareringssystemer.	En	
slik	vurdering	skal	særlig	legge	vekt	på	et	mulig	behov	for	hyppigere	offentliggjøring	av	opplysninger	i	henhold	til	
del	2	nr.	3	bokstav	b)	og	nr.	3	bokstav	e)	samt	nr.	4	bokstav	b)-e),	samt	for	opplysninger	om	risikoeksponering	og	
andre	poster	som	endres	raskt.

5.	 Opplysningsplikten	i	del	2	nr.	3	og	4	skal	oppfylles	i	henhold	til	artikkel	72	nr.	1	og	2.

DEL	2

Alminnelige	krav

1.	 Det	skal	opplyses	om	målene	og	strategien	for	kredittinstitusjonens	risikohåndtering	for	hver	enkelt	risikokategori,	
herunder	risikoene	nevnt	i	nr.	1-14.	Disse	opplysningene	skal	omfatte	

a)	 strategiene	og	prosessene	for	å	håndtere	slik	risiko,	

b)	 struktur	og	organisering	av	relevant	risikohåndteringfunksjon	eller	andre	hensiktsmessige	ordninger,	

c)	 omfanget	og	arten	av	systemer	for	risikorapportering	og	–måling,	og	

d)	 retningslinjene	for	sikring	og	reduksjon	av	risiko	samt	strategiene	og	prosessene	for	kontroll	med	sikrings-	og	
risikoreduksjonstiltakenes	løpende	effektivitet.

2.	 Følgende	opplysninger	skal	offentliggjøres	om	virkeområdet	for	kravene	i	dette	direktiv:	

a)	 navnet	på	den	kredittinstitusjon	som	kravene	i	dette	direktiv	kommer	til	anvendelse	på,	

b)	 en	 oversikt	 over	 forskjellene	 i	 konsolideringsgrunnlaget	 for	 regnskaps-	 og	 tilsynsformål,	 med	 en	 kort	
beskrivelse	av	de	foretak	som	er	

i)	 fullt	konsolidert,	

ii)	 forholdsmessig	konsolidert,	
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iii)	 trukket	fra	ansvarlig	kapital,	eller	

iv)	 verken	konsolidert	eller	fratrukket,	

c)	 eventuelle	 nåværende	 eller	 forutsette	 vesentlige	 praktiske	 eller	 juridiske	 hindringer	 for	 rask	 overføring	 av	
ansvarlig	kapital	til	eller	tilbakebetaling	av	forpliktelser	mellom	morforetaket	og	dets	datterforetak,	

d)	 det	samlede	beløpet	av	den	eventuelle	negative	differansen	mellom	det	fastsatte	minstebeløpet	for	ansvarlig	
kapital	og	den	faktiske	ansvarlige	kapital	i	alle	datterforetak	som	ikke	omfattes	av	konsolideringen,	samt	navn	
på	slike	datterforetak,	og	

e)	 eventuelt	omstendighetene	for	å	anvende	bestemmelsene	i	artikkel	69	og	70.

3.	 Kredittinstitusjoner	skal	gi	følgende	opplysninger	om	ansvarlig	kapital:

a)	 sammendrag	 av	 vilkårene	 og	 bestemmelsene	 som	 gjelder	 hovedtrekkene	 ved	 alle	 poster	 og	 underposter	 i	
ansvarlig	kapital,	

b)	 beløpet	for	kjernekapital	med	separat	opplysning	om	alle	positive	poster	og	fradrag,	

c)	 det	 samlede	beløpet	 for	ansvarlig	 tilleggskapital	 samt	ansvarlig	kapital	 som	definert	 i	kapittel	 IV	 i	direktiv	
2006/49/EF,	

d)	 fradrag	i	kjernekapital	og	tilleggskapital	i	henhold	til	artikkel	66	nr.	2	med	separat	opplysning	om	postene	nevnt	
i	artikkel	57	bokstav	q),	og	

e)	 samlet	godtakbar	ansvarlig	kapital,	netto	etter	fradrag	og	begrensninger	fastsatt	i	artikkel	66.

4.	 Følgende	opplysninger	skal	gis	om	kredittinstitusjonenes	overholdelse	av	kravene	i	artikkel	75	og	123:	

a)	 Et	sammendrag	av	kredittinstitusjonens	metode	for	å	vurdere	om	dens	interne	kapital	er	tilstrekkelig	for	å	støtte	
nåværende	og	framtidig	virksomhet.	

b)	 For	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	78-83,	8	%	av	
de	risikovektede	engasjementsbeløpene	for	hver	av	de	engasjementskategoriene	som	er	angitt	i	artikkel	79.	

c)	 For	 kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 samsvar	med	 artikkel	 84-89,	 8	%	
av	de	 risikovektede	 engasjementsbeløpene	 for	hver	 av	de	 engasjementskategoriene	 som	er	 angitt	 i	 artikkel	
86.	Når	det	gjelder	kategorien	for	detaljkundeengasjementer,	gjelder	dette	kravet	for	hver	av	kategoriene	av	
engasjementer	som	de	ulike	korrelasjonene	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	10-13	svarer	til.	Når	det	gjelder	kategorien	
for	egenkapitalengasjementer,	gjelder	dette	kravet	for	

i)	 hver	av	metodene	fastsatt	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	17-26,	

ii)	 børsomsatte	engasjementer,	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	porteføljer	samt	
andre	engasjementer,	

iii)	 engasjementer	som	er	underlagt	en	overgangsordning	når	det	gjelder	tilsyn	med	kapitalkrav,	og	

iv)	 engasjementer	underlagt	overgangsbestemmelser	om	kapitalkrav.	

d)	 Minstekrav	til	kapital	beregnet	i	samsvar	med	artikkel	75	bokstav	b)	og	c).	

e)	 Minstekrav	til	kapital	beregnet	i	samsvar	med	artikkel	103-105,	og	som	offentliggjøres	separat.
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5.	 Følgende	 opplysninger	 skal	 gis	 om	 kredittinstitusjonens	 eksponering	 for	 motpartskredittrisiko	 som	 definert	 i	
vedlegg	III	del	1:	

a)	 En	 beskrivelse	 av	 metoden	 som	 er	 benyttet	 for	 å	 fastsette	 ansvarlig	 kapital	 og	 kredittgrenser	 for	
motpartskredittengasjementer.	

b)	 En	beskrivelse	av	retningslinjer	for	sikkerhetsstillelse	og	opprettelse	av	kredittfond.	

c)	 En	beskrivelse	av	retningslinjer	med	hensyn	til	engasjementer	med	korrelasjonsrisiko.	

d)	 En	beskrivelse	av	virkningen	av	beløpet	for	den	sikkerhet	som	kredittinstitusjonen	vil	måtte	stille	dersom	dens	
kredittvurdering	nedjusteres.	

e)	 Brutto	 positiv	 virkelig	 verdi	 av	 kontrakter,	 motregningsfordeler,	 avregnet	 aktuell	 kreditteksponering,	
sikkerhet	 som	 innehas	 og	 nettokreditteksponering	 for	 derivater.	 Nettokreditteksponering	 for	 derivater	 er	
kreditteksponeringen	ved	derivattransaksjoner	etter	vurdering	av	både	fordelene	av	motregningsavtaler	som	
kan	tvangsfullbyrdes,	og	avtaler	om	sikkerhet.	

f)	 Målinger	for	engasjementsverdi	 i	henhold	 til	metodene	 i	del	3-6	 i	vedlegg	III,	uansett	hvilken	metode	som	
anvendes.	

g)	 Den	nominelle	verdien	av	kredittderivatsikringer	 samt	 fordeling	av	aktuell	kreditteksponering	etter	 type	av	
kreditteksponering.	

h)	 Kredittderivattransaksjoner	 (nominelle)	 oppdelt	 mellom	 bruk	 i	 kredittinstitusjonens	 egen	 kredittportefølje	
og	i	institusjonens	formidlingsvirksomhet,	herunder	fordelingen	av	de	kredittderivatprodukter	som	benyttes,	
ytterligere	fordelt	på	beskyttelse	som	er	kjøpt	og	solgt	innenfor	hver	produktgruppe.	

i)	 Estimatet	av	α	dersom	kredittinstitusjonen	har	fått	godkjenning	fra	vedkommende	myndigheter	til	å	estimere	α.

6.	 Følgende	opplysninger	skal	gis	om	kredittinstitusjonens	eksponering	for	kredittrisiko	og	utvanningsrisiko:	

a)	 Definisjonene	for	regnskapsformål	av	«forfalt»	og	«falt	i	verdi».	

b)	 En	beskrivelse	av	de	tilnærmingsmåter	og	metoder	som	er	vedtatt	for	å	fastsette	verdijusteringer	og	avsetninger.	

c)	 Det	samlede	beløpet	for	engasjementer	etter	regnskapsmessig	motregning	og	uten	å	ta	hensyn	til	virkningene	
av	kredittrisikoreduksjon	samt	gjennomsnittlig	beløp	for	engasjementene	over	perioden,	oppdelt	på	ulike	typer	
engasjementskategorier.	

d)	 Den	 geografiske	 fordelingen	 av	 engasjementene,	 oppdelt	 i	 betydelige	 områder	 etter	 vesentlige	
engasjementskategorier,	og	eventuelt	mer	detaljert.	

e)	 Fordelingen	av	engasjementer	etter	bransje	eller	motpart,	oppdelt	etter	engasjementskategorier,	og	eventuelt	
mer	detaljert.	

f)	 Alle	engasjementers	gjenværende	løpetid,	oppdelt	etter	engasjementskategorier,	og	eventuelt	mer	detaljert.	

g)	 Følgende	beløp	oppdelt	etter	betydelig	bransje	eller	motpart:

i)	 engasjementer	som	er	falt	i	verdi	og	forfalt,	angitt	separat,	

ii)	 verdijusteringer	og	avsetninger,	og	

iii)	 beløp	for	verdijusteringer	og	avsetninger	i	løpet	av	perioden.	

h)	 Beløpet	 for	engasjementer	som	er	 falt	 i	verdi	og	forfalt,	angitt	separat,	oppdelt	etter	betydelige	geografiske	
områder,	herunder,	dersom	dette	er	praktisk	mulig,	beløpene	for	verdijusteringer	og	avsetninger	tilknyttet	hvert	
geografisk	område.	
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i)	 Avstemmingen	 av	 endringer	 i	 verdijusteringer	 og	 avsetninger	 for	 engasjementer	 som	 er	 falt	 i	 verdi,	 angitt	
separat.	Opplysningene	skal	omfatte	

i)	 en	beskrivelse	av	typen	verdijusteringer	og	avsetninger,	

ii)	 åpningsbalansen,	

iii)	 beløpene	som	er	ført	mot	avsetningene	i	løpet	av	perioden,	

iv)	 beløpene	som	er	avsatt	eller	tilbakeført	for	anslått	sannsynlige	tap	på	engasjementer	i	løpet	av	perioden,	
eventuelle	andre	justeringer,	herunder	dem	som	bestemmes	av	valutaforskjeller,	foretakssammenslutninger,	
overtakelse	og	avhending	av	datterforetak,	samt	overføringer	mellom	avsetninger,	og	

v)	 sluttbalansen.

Verdijusteringer	og	gjenvinning	som	registreres	direkte	i	resultatregnskapet,	skal	angis	separat.

7.	 For	kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	78-83,	skal	følgende	
opplysninger	gis	for	hver	av	de	engasjementskategoriene	som	er	angitt	i	artikkel	79:	

a)	 Navnene	på	de	utpekte	 eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	og	 eksportkredittbyråene	 samt	grunnene	 til	
eventuelle	endringer.	

b)	 Engasjementskategoriene	 som	 de	 enkelte	 eksterne	 kredittvurderingsinstitusjonene	 og	 eksportkredittbyråene	
blir	benyttet	for.	

c)	 En	beskrivelse	av	framgangsmåten	som	benyttes	for	å	overføre	kredittvurderinger	av	utstedere	og	emisjoner	til	
poster	som	ikke	omfattes	av	handelsporteføljen.	

d)	 Sammenhengen	mellom	den	eksterne	kredittvurderingen	for	hver	utpekt	ekstern	kredittvurderingsinstitusjon	
eller	hvert	eksportkredittbyrå	og	de	 risikoklasser	 som	er	 fastsatt	 i	vedlegg	VI,	 idet	det	 tas	hensyn	 til	at	det	
ikke	er	nødvendig	å	gi	disse	opplysningene	dersom	kredittinstitusjonen	overholder	den	innplasseringen	som	er	
offentliggjort	av	vedkommende	myndighet.	

e)	 Engasjementsverdiene	 og	 engasjementsverdiene	 etter	 kredittrisikoreduksjon	 for	 hver	 risikoklasse	 fastsatt	 i	
vedlegg	VI	samt	dem	som	er	trukket	fra	ansvarlig	kapital.

8.	 Kredittinstitusjoner	 som	beregner	 risikovektede	engasjementsbeløp	 i	 samsvar	med	vedlegg	VII	del	1	nr.	6	eller	
19-21,	skal	opplyse	om	de	engasjementene	som	er	plassert	i	hver	kategori	i	tabell	1	i	nr.	6	i	vedlegg	VII	del	1,	eller	
som	er	gitt	de	risikovekter	som	er	nevnt	i	nr.	19-21	i	vedlegg	VII	del	1.

9.	 Kredittinstitusjoner	som	beregner	sine	kapitalkrav	i	samsvar	med	artikkel	75	bokstav	b)	og	c),	skal	offentligjøre	
disse	kravene	separat	for	hver	risiko	som	omhandles	i	de	nevnte	bestemmelsene.

10.	 Følgende	opplysninger	skal	gis	av	alle	kredittinstitusjoner	som	beregner	sine	kapitalkrav	i	samsvar	med	vedlegg	V	
til	direktiv	2006/49/EF:	

a)	 For	hver	enkelt	underportefølje:	

i)	 særtrekkene	ved	de	modeller	som	benyttes,	

ii)	 en	beskrivelse	av	de	stresstester	som	er	benyttet	på	underporteføljen,	

iii)	 en	beskrivelse	av	de	metoder	som	er	benyttet	ved	etterkontroller	og	for	å	validere	om	de	interne	modellene	
og	modellprosessene	er	nøyaktige	og	konsekvente.	

b)	 Omfanget	av	vedkommende	myndighets	godkjenning.	

c)	 En	beskrivelse	av	omfanget	 av	og	metodene	 for	overholdelse	av	kravene	 i	del	B	 i	vedlegg	VII	 til	 direktiv	
2006/49/EF.
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11.		Kredittinstitusjoner	skal	gi	følgende	opplysninger	om	operasjonell	risiko:	

a)	 Metodene	 for	 vurdering	 av	 kravene	 til	 ansvarlig	 kapital	 for	 operasjonell	 risiko	 som	 kredittinstitusjonen	 er	
kvalifisert	for.

b)	 En	beskrivelse	av	metodene	i	artikkel	105	dersom	disse	benyttes	av	kredittinstitusjonen,	herunder	en	drøfting	
av	relevante	interne	og	eksterne	faktorer	som	det	er	tatt	hensyn	til	i	kredittinstitusjonens	målemetode.	I	tilfelle	
av	delvis	bruk,	skal	de	ulike	metodenes	omfang	og	dekning	beskrives.

12.		Følgende	opplysninger	skal	offentliggjøres	om	engasjementer	i	form	av	aksjer	som	ikke	inngår	i	handelsporteføljen:	

a)	 Engasjementenes	fordeling	basert	på	institusjonens	formål	med	å	inneha	aksjene,	herunder	kapitalgevinst	og	
strategiske	 grunner,	 samt	 en	 oversikt	 over	 de	 regnskapsteknikker	 og	 verdsettingsmetoder	 som	 er	 benyttet,	
herunder	 de	 viktigste	 forutsetningene	 og	 den	 praksis	 som	 påvirker	 verdsetting,	 samt	 eventuelle	 betydelige	
endringer	i	slik	praksis.	

b)	 Verdien	 av	 balanseført	 verdi,	 virkelig	 verdi	 og,	 for	 børsomsatte	 verdipapirer,	 en	 sammenligning	 med	
markedsverdien	dersom	denne	i	vesentlig	grad	avviker	fra	den	virkelige	verdien.	

c)	 Type,	art	og	beløp	for	børsnoterte	engasjementer,	private	egenkapitalengasjementer	i	tilstrekkelig	diversifiserte	
porteføljer	samt	andre	engasjementer.	

d)	 Samlede	realiserte	gevinster	eller	tap	som	følge	av	salg	og	avvikling	i	perioden.	

e)	 Samlede	urealiserte	gevinster	eller	tap,	samlede	latente	gevinster	eller	tap	i	henhold	til	verdivurderingen	og	
eventuelt	de	av	disse	beløpene	som	er	inkludert	i	kjernekapital	eller	tilleggskapital.

13.		Kredittinstitusjoner	skal	offentliggjøre	følgende	opplysninger	om	eksponering	for	renterisiko	for	posisjoner	som	
ikke	inngår	i	handelsporteføljen:	

a)	 Arten	av	renterisiko	og	de	viktigste	forutsetningene	(herunder	forutsetninger	når	det	gjelder	forskuddsbetaling	
av	lån	og	utviklingen	for	innskudd	uten	løpetid),	samt	hyppighet	av	måling	av	renterisiko.	

b)	 Variasjon	i	inntjening,	økonomisk	verdi	eller	annen	relevant	måling	som	benyttes	av	ledelsen	for	rentesjokk	
(oppover	eller	nedover)	i	samsvar	med	ledelsens	metode	for	måling	av	renterisikoen,	oppdelt	etter	valuta.

14.		Kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	94-101,	skal	gi	følgende	
opplysninger:	

a)	 En	beskrivelse	av	kredittinstitusjonens	målsettinger	med	hensyn	til	verdipapiriseringsvirksomhet.	

b)	 Kredittinstitusjonens	roller	i	verdipapiriseringsprosessen.	

c)	 En	indikasjon	av	omfanget	av	kredittinstitusjonens	engasjement	i	hver	av	disse.	

d)	 De	 metoder	 for	 beregning	 av	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 som	 kredittinstitusjonen	 følger	 i	 sin	
verdipapiriseringsvirksomhet.	

e)	 Et	sammendrag	av	kredittinstitusjonens	regnskapsprinsipper	for	verdipapiriseringsvirksomhet,	herunder	

i)	 om	transaksjonene	blir	behandlet	som	salg	eller	finansiering,	

ii)	 innregning	av	gevinster	på	salg,	

iii)	 de	viktigste	forutsetningene	for	verdsetting	av	tilbakeholdte	interesser,	og	

iv)	 behandlingen	av	syntetiske	verdipapiriseringer	dersom	dette	ikke	omfattes	av	andre	regnskapsprinsipper.	
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f)	 Navnene	på	de	eksterne	kredittvurderingsinstitusjonene	som	er	benyttet	i	forbindelse	med	verdipapirisering,	og	
typene	av	eksponering	som	hver	enkelt	institusjon	er	benyttet	for.	

g)	 Det	samlede	utestående	beløpet	for	engasjementer	som	er	verdipapirisert	av	kredittinstitusjonen	og	underlagt	
verdipapiriseringsrammen	(oppdelt	i	tradisjonelle	og	syntetiske	verdipapiriseringer),	etter	engasjementstype.	

h)	 For	engasjementer	som	er	verdipapirisert	av	kredittinstitusjonen	og	underlagt	regelverket	for	verdipapirisering,	
en	oppdeling	etter	engasjementstype	av	beløpet	for	verdipapiriserte	engasjementer	som	er	falt	i	verdi	og	forfalt,	
samt	de	tap	som	er	registrert	av	kredittinstitusjonen	i	løpet	av	perioden.	

i)	 Det	 samlede	 beløpet	 for	 verdipapiriseringsposisjoner	 som	 er	 holdt	 tilbake	 eller	 kjøpt,	 oppdelt	 etter	
engasjementstype.	

j)	 Det	samlede	beløpet	for	verdipapiriseringsposisjoner	som	er	holdt	tilbake	eller	kjøpt,	oppdelt	i	et	relevant	antall	
risikovektkategorier.	Posisjoner	som	har	en	risikovekt	på	1	250	%,	eller	som	er	trukket	fra,	skal	angis	separat.	

k)	 Det	 samlede	 utestående	 beløpet	 for	 verdipapiriserte	 løpende	 engasjementer,	 oppdelt	 etter	 initiativtakende	
institusjons	interesse	og	investorenes	interesse.	

l)	 Et	 sammendrag	 av	 verdipapiriseringsvirksomheten	 i	 perioden,	 herunder	 antall	 engasjementer	 som	 er	
verdipapirisert	(etter	engasjementstype)	og	innregnet	gevinst	eller	tap	på	salg	etter	engasjementstype.

DEL	3

Krav	som	kvalifiserer	for	bruk	av	særlige	instrumenter	eller	metoder

1.	 Kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	84-89,	skal	gi	følgende	
opplysninger:	

a)	 Vedkommende	myndighets	godkjenning	av	metode	eller	overgangsordning.	

b)	 En	forklaring	på	og	oversikt	over	

i)	 strukturen	i	interne	kredittvurderingssystemer	og	forholdet	mellom	interne	og	eksterne	kredittvurderinger,	

ii)	 bruken	av	interne	estimater	for	andre	formål	enn	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	
med	artikkel	84-89,	

iii)	 framgangsmåten	for	håndtering	og	anerkjennelse	av	kredittrisikoreduksjon,	og	

iv)	 kontrollordningene	for	kredittvurderingssystemer,	herunder	en	beskrivelse	av	uavhengighet	og	ansvarlighet	
samt	ettersyn	av	systemene.

c)	 En	beskrivelse	av	den	interne	kredittvurderingsprosessen,	angitt	separat	for	følgende	engasjementskategorier:	

i)	 sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	

ii)	 institusjoner,

iii)	 foretak,	herunder	små	og	mellomstore	bedrifter,	spesialiserte	utlån	og	kjøpte	foretaksfordringer,	

iv)	 detaljkunder	for	hver	av	kategoriene	av	engasjementer	som	de	ulike	korrelasjonene	i	vedlegg	VII	del	1	
nr.	10-13	tilsvarer,	og	

v)	 aksjer.	

d)	 Engasjementsverdiene	 for	 hver	 av	 engasjementskategoriene	 angitt	 i	 artikkel	 86.	 Engasjementer	 med	
sentralmyndigheter	og	sentralbanker,	institusjoner	og	foretak	der	kredittinstitusjoner	benytter	egne	estimater	av	
LGD-verdier	eller	konverteringsfaktorer	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp,	skal	angis	atskilt	
fra	de	engasjementer	som	kredittinstitusjonene	ikke	benytter	slike	estimater	for.	
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e)	 For	 hver	 av	 engasjementskategoriene	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker,	 institusjoner,	 foretak	 og	 aksjer,	
og	på	 tvers	av	et	 tilstrekkelig	antall	debitorklasser	 (herunder	mislighold)	 for	å	kunne	foreta	en	meningsfull	
differensiering	av	kredittrisiko,	skal	kredittinstitusjoner	opplyse	om	

i)	 de	 samlede	 engasjementene	 (for	 engasjementskategoriene	 sentralmyndigheter	 og	 sentralbanker,	
institusjoner	og	foretak,	summen	av	utestående	lån	og	engasjementsverdier	for	uutnyttede	forpliktelser,	og	
for	aksjer,	det	utestående	beløpet),	

ii)	 for	kredittinstitusjoner	som	benytter	egne	LGD-estimater	for	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp,	
den	engasjementsvektede	gjennomsnittlige	LGD-verdien	i	prosent,	

iii)	 den	engasjementsvektede	gjennomsnittlige	risikovekten,	og	

iv)	 for	kredittinstitusjoner	som	benytter	egne	estimater	av	konverteringsfaktorer	for	beregning	av	risikovektede	
engasjementsbeløp,	 beløpet	 for	 uutnyttede	 forpliktelser	 og	 engasjementsvektede	 gjennomsnittlige	
engasjementsverdier	for	hver	engasjementskategori.	

f)	 For	kategorien	for	detaljkundeengasjementer	og	for	hver	av	kategoriene	definert	under	bokstav	c)	iv),	enten	
opplysningene	oppført	under	bokstav	e)	ovenfor	 (eventuelt	etter	gruppe)	eller	en	analyse	av	engasjementer	
(utestående	lån	og	engasjementsverdier	for	uutnyttede	forpliktelser)	i	forhold	til	et	tilstrekkelig	antall	EL-klasser	
for	å	kunne	gi	en	meningsfull	differensiering	av	kredittrisiko	(eventuelt	etter	gruppe).	

g)	 De	faktiske	verdijusteringene	i	foregående	periode	for	hver	engasjementskategori	(for	detaljkunder,	for	hver	av	
de	kategoriene	som	er	definert	under	bokstav	c)	iv))	og	hvordan	de	skiller	seg	fra	tidligere	erfaring.	

h)	 En	beskrivelse	av	de	faktorer	som	virket	inn	på	tap	i	foregående	periode	(for	eksempel	om	kredittinstitusjonen	
har	opplevd	misligholdsrater	som	er	høyere	enn	gjennomsnittet,	eller	høyere	enn	gjennomsnittlige	LGD-verdier	
og	konverteringsfaktorer).	

i)	 Kredittinstitusjonens	 estimater	 sett	 i	 forhold	 til	 faktiske	 resultater	 over	 en	 lengre	periode.	Dette	 skal	minst	
omfatte	 opplysninger	 om	 estimater	 av	 tap	 sett	 i	 forhold	 til	 faktiske	 tap	 i	 hver	 engasjementskategori	 (for	
detaljkunder,	for	hver	av	de	kategorier	som	er	definert	under	bokstav	c)	iv))	over	en	periode	som	er	tilstrekkelig	
til	 å	muliggjøre	en	meningsfull	vurdering	av	 resultatene	av	de	 interne	kredittvurderingsprosessene	 for	hver	
engasjementskategori	(for	detaljkunder,	for	hver	av	de	kategoriene	som	er	definert	under	bokstav	c)	iv)).	Der	det	
er	hensiktsmessig	skal	kredittinstitusjonene	dele	opp	dette	ytterligere	for	å	kunne	foreta	en	analyse	av	PD-verdi	
og,	 for	 kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier	 og/eller	 konverteringsfaktorer,	
resultatene	av	tap	ved	mislighold	og	konverteringsfaktorer	sett	i	forhold	til	estimater	som	angis	i	opplysningene	
om	kvantitativ	risikovurdering	ovenfor.

Med	hensyn	til	bokstav	c)	skal	beskrivelsen	inneholde	de	typer	av	engasjementer	som	inngår	i	engasjementskategorien,	
definisjoner,	metoder	og	data	for	estimering	og	validering	av	PD-verdi	og	eventuelt	LGD-verdi	og	omregningsfaktorer,	
herunder	 forutsetninger	 som	 er	 benyttet	 ved	 utledning	 av	 disse	 variablene,	 og	 beskrivelse	 av	 vesentlige	 avvik	 fra	
definisjonen	av	mislighold	i	henhold	til	vedlegg	VII	del	4	nr.	44-48,	herunder	de	bredere	segmentene	som	påvirkes	av	
slike	avvik.

2.	 Kredittinstitusjoner	som	anvender	teknikker	for	kredittrisikoreduksjon,	skal	opplyse	om	følgende:	

a)	 Strategiene	 og	 framgangsmåtene	 for	 samt	 en	 angivelse	 av	 i	 hvilken	 utstrekning	 foretaket	 gjør	 bruk	 av	
motregning	i	og	utenfor	balansen.	

b)	 Strategiene	og	framgangsmåtene	for	verdsetting	og	håndtering	av	sikkerhet.	

c)	 En	beskrivelse	av	hovedtypene	av	sikkerhet	som	kredittinstitusjonen	aksepterer.	

d)	 Hovedtyper	av	garantister	og	motparter	for	kredittderivater	og	deres	kredittverdighet.	

e)	 Opplysninger	om	konsentrasjoner	av	markeds-	eller	kredittrisiko	med	hensyn	til	den	kredittreduksjonen	som	er	
foretatt.	
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f)	 Kredittinstitusjoner	 som	 beregner	 risikovektede	 engasjementsbeløp	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 78-83	 eller	
84-89,	 men	 som	 ikke	 foretar	 egne	 estimater	 av	 LGD-verdier	 eller	 konverteringsfaktorer	 med	 hensyn	 til	
engasjementskategori,	 skal	 separat	 for	 hver	 engasjementskategori	 angi	 den	 samlede	 engasjementsverdien	
(eventuelt	etter	motregning	i	og	utenfor	balansen)	som	er	dekket	—	etter	anvendelsen	av	volatilitetsjusteringer	
—	av	godtakbare	finansielle	sikkerheter	og	av	andre	godtakbare	sikkerheter.	

g)	 Kredittinstitusjoner	som	beregner	risikovektede	engasjementsbeløp	i	samsvar	med	artikkel	78-83	eller	84-89	
skal	separat	for	hver	engasjementskategori	angi	den	samlede	eksponeringen	(eventuelt	etter	motregning	i	og	
utenfor	balansen)	som	er	dekket	av	garantier	eller	kredittderivater.	For	kategorien	for	egenkapitalengasjementer	
kommer	dette	kravet	til	anvendelse	på	hver	av	metodene	fastsatt	i	vedlegg	VII	del	1	nr.	17-26.

3.	 Kredittinstitusjoner	 som	 benytter	 metoden	 nevnt	 i	 artikkel	 105	 for	 beregning	 av	 krav	 til	 ansvarlig	 kapital	 for	
operasjonell	risiko,	skal	gi	en	beskrivelse	av	bruken	av	forsikring	for	å	redusere	risikoen.

________
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VEDLEGG XIII

DEL	A

Opphevede	direktiver	med	senere	endringer	(i	henhold	til	artikkel	158)

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/12/EF	 av	 20.	mars	 2000	 om	 adgang	 til	 å	 starte	 og	 utøve	 virksomhet	 som	
kredittinstitusjon

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/28/EF	 av	 18.	 september	 2000	 om	 endring	 av	 direktiv	 2000/12/EF	 av	 18.	
september	2000	om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	som	kredittinstitusjon

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

Bare	artikkel	29	nr.	1	bokstav	a)	og	b),	artikkel	29	nr.	2,	artikkel	29	nr.	4	bokstav	a)	og	b),	artikkel	29	nr.	5,	artikkel	
29	nr.	6,	artikkel	29	nr.	7,	artikkel	29	nr.	8,	artikkel	29	nr.	9,	artikkel	29	nr.	10	og	artikkel	29	nr.	11

Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/39/EF	av	21.	april	2004	om	markeder	for	finansielle	instrumenter,	om	endring	
av	 rådsdirektiv	 85/611/EØF	 og	 93/6/EØF	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/12/EF	 og	 om	 oppheving	 av	
rådsdirektiv	93/22/EØF

Bare	artikkel	68.

Kommisjonsdirektiv	2004/69/EF	av	27.	april	2004	om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2000/12/EF	av	20.	
mars	2000	med	hensyn	til	definisjon	av	«multilaterale	utviklingsbanker»

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2005/1/EF	 av	 9.	 mars	 2005	 om	 endring	 av	 rådsdirektiv	 73/239/EØF,	 85/611/
EØF,	91/675/EØF,	92/49/EØF	og	93/6/EØF	og	direktiv	94/19/EF,	98/78/EF,	2000/12/EF,	2001/34/EF,	2002/83/EF	og	
2002/87/EF	om	opprettelse	av	en	ny	organisasjonsstruktur	for	komiteer	på	området	finansielle	tjenester

	 Bare	artikkel	3.

	 IKKE	OPPHEVEDE	ENDRINGER

	 Tiltredelsesakten	av	2003

DEL	B

Frister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning	(omhandlet	i	artikkel	158)

Direktiv Frist	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

Direktiv	2000/12/EF -	-	-	-	-

Direktiv	2000/28/EF 27.4.2002

Direktiv	2002/87/EF 11.8.2004

Direktiv	2004/39/EF 30.4.2006/31.1.2007

Direktiv	2004/69/EF 30.6.2004

Direktiv	2005/1/EF 13.5.2005
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VEDLEGG XIV

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	1 Artikkel	2	nr.	1	
og	2

Artikkel	2 Artikkel	2	nr.	3

Tiltredelses-akten

Artikkel	2 Artikkel	2	nr.	4

Artikkel	3 Artikkel	2	nr.	5	
og	6

Artikkel	3	nr.	1	
tredje	ledd

Artikkel	3	nr.	2

Artikkel	4	nr.	1 Artikkel	1	nr.	1

Artikkel	4	nr.	2-5 Artikkel	1	nr.	2-5

Artikkel	4	nr.	7-9 Artikkel	1	nr.	6-8

Artikkel	4	nr.	10 Artikkel	29	nr.	1	
bokstav	a)

Artikkel	4	
nr.	11-14

Artikkel	1	nr.	10,	
12	og	13

Artikkel	4	nr.	21	
og	22

Artikkel	29	nr.	1	
bokstav	b)

Artikkel	4	nr.	23 Artikkel	1	nr.	23

Artikkel	4	
nr.	45-47

Artikkel	1	
nr.	25-27

Artikkel	5

Artikkel	6 Artikkel	4

Artikkel	7 Artikkel	8

Artikkel	8 Artikkel	9

Artikkel	9	nr.	1 Artikkel	5	nr.	1	
og	artikkel	1	
nr.	11

Artikkel	9	nr.	2 Artikkel	5	nr.	2
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Dette	direktiv Direktiv	
2000/12/EF

Direktiv	
2000/28/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Direktiv	
2005/1/EF

Artikkel	10 Artikkel	5	nr.	3-7

Artikkel	11 Artikkel	6

Artikkel	12 Artikkel	7

Artikkel	13 Artikkel	10

Artikkel	14 Artikkel	11

Artikkel	15	nr.	1 Artikkel	12

Artikkel	15	nr.	2	
og	3

Artikkel	29	nr.	2
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	47	nr.	2,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	sentralbank(2),

etter	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(3)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Rådsdirektiv	 93/6/EØF	 av	 15.	 mars	 1993	 om	
investeringsforetaks	 og	 kredittinstitusjoners	
kapitaldekningsgrad(4)	er	blitt	betydelig	endret	en	 rekke	
ganger.	 I	 forbindelse	 med	 de	 nye	 endringene	 i	 nevnte	
direktiv	bør	direktivet	av	klarhetshensyn	omarbeides.

2)	 Et	av	 formålene	med	europaparlaments-	og	 rådsdirektiv	
2004/39/EF	av	21.	april	2004	om	markeder	for	finansielle	
instrumenter(5)	 er	 å	 tillate	 verdipapirforetak	 som	 er	
godkjent	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 hjemstaten,	
og	underlagt	tilsyn	av	de	samme	myndigheter,	å	opprette	
filialer	og	fritt	yte	tjenester	i	andre	medlemsstater.	Nevnte	
direktiv	 fastsetter	 derfor	 en	 samordning	 av	 reglene	 for	
godkjenning	av	verdipapirforetak	og	for	deres	virksomhet.

3)	 Direktiv	 2004/39/EF	 fastsetter	 imidlertid	 ikke	 felles	
standarder	 for	 verdipapirforetaks	 ansvarlige	 kapital,	 og	
heller	ikke	for	størrelsen	på	slike	foretaks	startkapital	eller	
noen	felles	ramme	for	tilsyn	med	den	risiko	de	påtar	seg.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	177	av	30.6.2006,	s.	201,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	65/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IX	(Finansielle	tjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	9.

(1)	 EUT	C	234	av	22.9.2005,	s.	8.
(2)	 EUT	C	52	av	2.3.2005,	s.	37.
(3)	 Europaparlamentsuttalelse	av	28.	september	2005	(ennå	ikke	offentliggjort	i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	7.	juni	2006.
(4)	 EFT	L	141	av	11.6.1993,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	

og	rådsdirektiv	2005/1/EF	(EUT	L	79	av	24.3.2005,	s.	9).
(5)	 EUT	L	145	av	30.4.2004,	s.	1.

4)	 Det	 er	 hensiktsmessig	 å	 gjennomføre	 bare	 den	
grunnleggende	 harmonisering	 som	 er	 nødvendig	 og	
tilstrekkelig	 for	 å	 oppnå	 en	 gjensidig	 anerkjennelse	 av	
tillatelser	 og	 tilsynsordninger.	 For	 å	 oppnå	 en	 gjensidig	
anerkjennelse	innenfor	rammen	av	det	indre	finansmarked	
bør	 det	 treffes	 tiltak	 for	 å	 samordne	 definisjonen	 av	
verdipapirforetaks	 ansvarlige	 kapital,	 fastsettelsen	 av	
startkapitalens	 størrelse	 og	 fastsettelsen	 av	 en	 felles	
ramme	for	 tilsyn	med	den	risiko	verdipapirforetak	påtar	
seg.

5)	 Ettersom	 målene	 for	 dette	 direktiv,	 som	 er	 å	 fastsette	
krav	 til	 verdipapirforetaks	 og	 kredittinstitusjoners	
kapitaldekningsgrad,	 regler	 for	 beregningen	 av	 denne	
samt	regler	for	utvidet	tilsyn,	ikke	kan	nås	i	tilstrekkelig	
grad	 av	 medlemsstatene	 og	 derfor	 på	 grunn	 av	 det	
foreslåtte	tiltakets	omfang	og	virkninger	bedre	kan	nås	på	
fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 treffe	 tiltak	 i	 samsvar	
med	 nærhetsprinsippet	 som	 fastsatt	 i	 traktatens	 artikkel	
5.	 I	samsvar	med	forholdsmessighetsprinsippet	fastsatt	 i	
nevnte	artikkel	går	dette	direktiv	ikke	lenger	enn	det	som	
er	nødvendig	for	å	nå	direktivets	mål.

6)	 Det	 bør	 fastsettes	 forskjellige	 beløp	 for	 startkapitalens	
størrelse,	 avhengig	 av	 omfanget	 av	 den	 virksomhet	
verdipapirforetaket	har	tillatelse	til	å	utøve.

7)	 Eksisterende	verdipapirforetak	bør	på	visse	vilkår	tillates	
å	 fortsette	 sin	 virksomhet,	 selv	 om	 de	 ikke	 oppfyller	
minstekravet	 til	 startkapitalens	 størrelse	 som	fastsatt	 for	
nye	verdipapirforetak.

8)	 Medlemsstatene	bør	kunne	fastsette	strengere	regler	enn	
dem	som	er	fastsatt	i	dette	direktiv.

9)	 For	 at	 det	 indre	 marked	 skal	 virke	 på	 en	 harmonisk	
måte,	kreves	det	 ikke	bare	 rettsregler,	men	også	et	nært	
og	 regelmessig	 samarbeid	 og	 en	 betydelig	 forbedret	
tilnærming	av	lovgivningsmessig	praksis	og	tilsynspraksis	
mellom	vedkommende	myndigheter	i	medlemsstatene.

10)	 I	 kommisjonsmeldingen	 av	 11.	 mai	 1999	 med	 tittel	
«Gjennomføring	 av	 rammebestemmelser	 om	 finansielle	
tjenester:	en	handlingsplan»	angis	en	rekke	mål	som	må	
nås	 for	 å	 gjennomføre	 det	 indre	 marked	 for	 finansielle	
tjenester.	 Det	 europeiske	 råd	 satte	 seg	 på	 sitt	 møte	 i	
Lisboa	 23.	 og	 24.	 mars	 2000	 som	 mål	 å	 gjennomføre	
handlingsplanen	 innen	 2005.	 En	 omarbeiding	 av	
bestemmelser	om	ansvarlig	kapital	er	et	nøkkelelement	i	
handlingsplanen.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2006/49/EF

av	14.	juni	2006

om	verdipapirforetaks	og	kredittinstitusjoners	kapitaldekningsgrad	(omarbeiding)(*)

2013/EØS/59/09
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11)	 Ettersom	 verdipapirforetak	 med	 hensyn	 til	 sin	
handelsporteføljevirksomhet	 står	 overfor	 den	 samme	
risiko	 som	 kredittinstitusjoner,	 er	 det	 hensiktsmessig	
at	 de	 relevante	 bestemmelsene	 i	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2006/48/EF	av	14.	juni	2006	om	adgang	til	å	
starte	og	utøve	virksomhet	som	kredittinstitusjon(1)	også	
kommer	til	anvendelse	på	verdipapirforetak.

12)	 Verdipapirforetaks	 eller	 kredittinstitusjoners	 (heretter	
samlet	 kalt	 «institusjoner»)	 ansvarlige	 kapital	 kan	 tjene	
til	 å	 absorbere	 tap	 som	 ikke	 dekkes	 av	 et	 overskudd	
av	 tilstrekkelig	 størrelse,	 for	 å	 sikre	 institusjonenes	
kontinuitet	 og	 for	 å	 verne	 investorer.	Ansvarlig	 kapital	
utgjør	 også	 et	 viktig	 kriterium	 for	 vedkommende	
myndigheter,	 særlig	 for	 vurderingen	 av	 institusjoners	
solvens	 og	 for	 andre	 tilsynsformål.	 Institusjoner	
konkurrerer	 dessuten	 direkte	med	hverandre	 i	 det	 indre	
marked.	For	å	styrke	finanssystemet	i	Fellesskapet	og	for	
å	hindre	konkurransevridning	er	det	derfor	hensiktsmessig	
å	fastsette	felles	grunnleggende	standarder	for	ansvarlig	
kapital.

13)	 Med	hensyn	til	nr.	12	er	det	hensiktsmessig	at	definisjonen	
av	 ansvarlig	 kapital	 fastsatt	 i	 direktiv	 2006/48/EF	
tjener	 som	 grunnlag,	 og	 at	 det	 fastsettes	 ytterligere	
særregler	som	tar	hensyn	til	de	ulike	virkeområdene	for	
markedsrisikotilknyttede	kapitalkrav.

14)	 Når	 det	 gjelder	 kredittinstitusjoner,	 er	 det	 i	 direktiv	
2000/12/EF	 allerede	 fastsatt	 felles	 standarder	 for	 tilsyn	
og	kontroll	med	ulike	typer	risiko.

15)	 Bestemmelsene	 om	 minstekrav	 til	 kapital	 bør	 i	 den	
forbindelse	 ses	 i	 sammenheng	 med	 andre	 særlige	
rettsakter	 som	 også	 harmoniserer	 de	 grunnleggende	
metodene	for	tilsyn	med	institusjoner.

16)	 Det	 er	 nødvendig	 å	 utarbeide	 felles	 standarder	 for	 den	
markedsrisiko	kredittinstitusjoner	påtar	seg	og	å	fastsette	
utfyllende	rammebestemmelser	om	tilsyn	med	den	risiko	
institusjonene	påtar	 seg,	 særlig	markedsrisiko,	herunder	
posisjonsrisiko,	 motparts-	 og	 oppgjørsrisiko	 samt	
valutarisiko.

17)	 Det	er	nødvendig	å	innføre	begrepet	«handelsportefølje»,	
som	 omfatter	 posisjoner	 i	 verdipapirer	 og	 andre	
finansielle	instrumenter	som	innehas	i	handelsøyemed,	og	
som	hovedsakelig	er	utsatt	for	markedsrisiko	og	for	risiko	
knyttet	til	visse	finansielle	tjenester	som	ytes	til	kunder.

(1)	 EUT	L	177	av	30.6.2006,	s.1.

18)	 For	å	redusere	den	administrative	byrden	for	institusjoner	
med	 handelsportefølje	 av	 ubetydelig	 omfang,	 i	 så	 vel	
absolutte	 som	 i	 relative	 tall,	 skal	 slike	 institusjoner	
kunne	anvende	direktiv	2006/48/EF	istedenfor	å	oppfylle	
kravene	fastsatt	i	vedlegg	I	og	II	til	dette	direktiv.

19)	 I	forbindelse	med	tilsyn	med	oppgjørs-	og	leveringsrisiko	
er	det	viktig	å	ta	hensyn	til	om	det	er	innført	systemer	som	
gir	et	tilfredsstillende	vern	som	reduserer	denne	risiko.

20)	 Institusjonene	bør	under	enhver	omstendighet	overholde	
dette	direktivs	bestemmelser	med	hensyn	til	dekning	av	
valutarisiko	 forbundet	 med	 deres	 samlede	 virksomhet.	
Lavere	kapitalkrav	bør	fastsettes	for	posisjoner	i	valutaer	
som	varierer	lite	i	forhold	til	hverandre,	enten	dette	kan	
dokumenteres	statistisk	eller	er	et	resultat	av	forpliktende	
mellomstatlige	avtaler.

21)	 Kapitalkravene	 for	 råvarehandlere,	 herunder	 de	
råvarehandlerne	 som	 nå	 er	 unntatt	 fra	 kravene	 i	
direktiv	 2004/39/EF,	 vil	 bli	 gjennomgått	 når	 dette	 er	
hensiktsmessig	 i	 sammenheng	med	 gjennomgåelsen	 av	
nevnte	unntak	i	artikkel	65	nr.	3	i	nevnte	direktiv.

22)	 Liberaliseringen	 av	 gass-	 og	 elektrisitetsmarkedene	 er	
både	økonomisk	og	politisk	viktig	for	Fellesskapet.	Med	
tanke	på	dette	bør	kapitalkravene	og	andre	 tilsynsregler	
som	kommer	til	anvendelse	på	foretak	som	er	aktive	i	disse	
markedene,	 være	 forholdsmessige	 og	 ikke	 i	 utilbørlig	
grad	påvirke	arbeidet	med	å	oppnå	 liberaliseringsmålet.	
Dette	målet	bør	særlig	tas	hensyn	til	når	gjennomgåelsene	
nevnt	i	nr.	21	blir	utført.

23)	 Interne	 systemer	 for	 tilsyn	 og	 kontroll	 med	 renterisiko	
forbundet	med	institusjonenes	samlede	virksomhet	er	et	
særlig	viktig	middel	til	i	størst	mulig	grad	å	begrense	slik	
risiko.	 Slike	 systemer	 bør	 derfor	 underlegges	 tilsyn	 av	
vedkommende	myndigheter.

24)	 Ettersom	direktiv	2006/48/EF	ikke	fastsetter	felles	regler	
for	tilsyn	og	kontroll	med	store	engasjementer	knyttet	til	
virksomhet	som	hovedsakelig	er	utsatt	for	markedsrisiko,	
er	det	derfor	hensiktsmessig	å	fastsette	slike	regler.

25)	 Operasjonell	 risiko	 er	 en	 betydelig	 risiko	 som	
institusjoner	 står	 overfor,	 og	 som	 krever	 dekning	 av	
ansvarlig	 kapital.	Det	 er	 svært	 viktig	 å	 ta	 i	 betraktning	
mangfoldet	av	institusjoner	i	EU	og	fastsette	alternative	
tilnærmingsmåter.

26)	 Direktiv	 2006/48/EF	 fastsetter	 prinsippet	 om	
konsolidering.	Direktivet	 fastsetter	 ikke	felles	regler	 for	
konsolidering	av	finansinstitusjoner	med	virksomhet	som	
hovedsakelig	er	utsatt	for	markedsrisiko.
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27)	 For	å	sikre	tilstrekkelig	grad	av	solvens	for	institusjoner	
innenfor	et	konsern,	er	det	svært	viktig	at	minstekravene	
til	 kapital	 kommer	 til	 anvendelse	 på	 grunnlag	 av	
konsernets	 konsoliderte	 finansielle	 stilling.	 For	 å	 sikre	
at	 ansvarlig	 kapital	 er	 hensiktsmessig	 fordelt	 innenfor	
konsernet	og	er	 tilgjengelig	 for	å	beskytte	 investeringer	
der	det	er	behov	for	dette,	bør	minstekravene	til	kapital	
komme	 til	 anvendelse	 på	 de	 enkelte	 institusjonene	
innenfor	et	konsern,	med	mindre	det	samme	kan	oppnås	
på	en	effektiv	måte	med	andre	midler.

28)	 Direktiv	 2006/48/EF	 kommer	 ikke	 til	 anvendelse	 på	
konserner	 som	omfatter	ett	eller	flere	verdipapirforetak,	
men	 ingen	 kredittinstitusjoner.	 En	 felles	 ramme	 for	
innføring	av	tilsyn	med	verdipapirforetak	på	konsolidert	
grunnlag	bør	derfor	fastsettes.

29)	 Institusjoner	 bør	 sikre	 at	 de	 har	 ansvarlig	 kapital	 som	
med	 hensyn	 til	 den	 risiko	 de	 er	 eller	 kan	 bli	 utsatt	 for,	
er	 tilstrekkelig	 med	 hensyn	 til	 mengde,	 kvalitet	 og	
fordeling.	Følgelig	bør	institusjoner	ha	innført	strategier	
og	prosesser	for	å	vurdere	og	opprettholde	en	tilstrekkelig	
ansvarlig	kapital.

30)	 Vedkommende	myndigheter	bør	vurdere	om	institusjoners	
ansvarlige	kapital	er	 tilstrekkelig,	 idet	det	 tas	hensyn	til	
den	risiko	de	er	utsatt	for.

31)	 For	 at	 det	 indre	 bankmarked	 skal	 kunne	 drive	 på	 en	
effektiv	 måte,	 bør	 Den	 europeiske	 banktilsynskomité	
bidra	 til	 konsekvent	 anvendelse	 av	 dette	 direktiv	 og	 til	
en	 tilnærming	 av	 tilsynspraksis	 i	 Fellesskapet,	 og	hvert	
år	rapportere	til	Fellesskapets	organer	om	den	framgang	
som	er	gjort.

32)	 For	 at	 det	 indre	 marked	 skal	 kunne	 virke	 på	 en	 mer	
effektiv	måte,	er	det	svært	viktig	at	det	skjer	en	betydelig	
bedret	 tilnærming	 med	 hensyn	 til	 gjennomføringen	 og	
anvendelsen	 av	 bestemmelsene	 om	 harmonisering	 av	
Fellesskapets	regelverk.

33)	 Av	samme	grunn,	og	for	å	sikre	at	institusjoner	innenfor	
Fellesskapet	 som	 er	 virksomme	 i	 flere	 medlemsstater,	
ikke	pålegges	uforholdsmessige	byrder	som	et	resultat	av	
medlemsstatenes	 vedkommende	 myndigheters	 fortsatte	
ansvar	 for	 godkjenning	 og	 tilsyn,	 er	 det	 svært	 viktig	 at	
samarbeidet	mellom	vedkommende	myndigheter	bedres	
i	 betydelig	 grad.	 I	 denne	 sammenheng	 bør	 rollen	 til	
konsoliderende	tilsynsmyndighet	styrkes.

34)	 For	at	det	indre	marked	skal	kunne	virke	på	en	mer	effektiv	
måte,	 og	 for	 at	 Unionens	 borgere	 skal	 gis	 tilstrekkelig	
grad	 av	 innsyn,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	
offentliggjøre,	på	en	måte	som	muliggjør	en	meningsfull	
sammenligning,	 hvordan	 kravene	 i	 dette	 direktiv	 blir	
gjennomført.

35)	 For	å	styrke	markedsdisiplin	og	stimulere	institusjoner	til	
å	 forbedre	sin	markedsstrategi,	 risikokontroll	og	 interne	
ledelsesorganisering,	 bør	 det	 fastsettes	 hensiktsmessige	
krav	til	institusjonene	om	offentliggjøring.

36)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	
av	 dette	 direktiv,	 bør	 vedtas	 i	 samsvar	 med	
rådsbeslutning	 1999/468/EF	 av	 28.	 juni	 1999	 om	
fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	
gjennomføringsmyndighet	som	er	gitt	Kommisjonen(1).

37)	 I	 sin	 resolusjon	 av	 5.	 februar	 2002	 om	 gjennomføring	
av	 regelverket	 for	 finansielle	 tjenester(2)	 anmodet	
Europaparlamentet	 om	 at	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	
bør	 ha	 en	 likeverdig	 rolle	 i	 tilsynet	 med	 hvordan	
Kommisjonen	utøver	 sin	gjennomføringsmyndighet,	 for	
å	 gjenspeile	 Europaparlamentets	 regelverksmyndighet	
i	 henhold	 til	 traktatens	 artikkel	 251.	 I	 en	 høytidelig	
erklæring	 som	 ble	 avgitt	 av	 Kommisjonens	 president	
overfor	 Europaparlamentet	 samme	 dag,	 støttet	
Kommisjonen	 denne	 anmodningen.	 Kommisjonen	
foreslo	 11.	 desember	 2002	 endringer	 av	 beslutning	
1999/468/EF	og	framla	et	endret	forslag	22.	april	2004.	
Europaparlamentet	 anser	 at	 dette	 forslaget	 ikke	 sikrer	
dets	 regelverksmyndighet.	 Etter	 Europaparlamentets	
oppfatning	bør	Europaparlamentet	og	Rådet	ha	mulighet	
til	 å	vurdere	overføringen	av	gjennomføringsmyndighet	
til	 Kommisjonen	 innen	 en	 fastsatt	 frist.	 Det	 er	 derfor	
hensiktsmessig	å	begrense	den	perioden	der	Kommisjonen	
kan	vedta	gjennomføringstiltak.

38)	 Europaparlamentet	 bør	 få	 en	 frist	 på	 tre	 måneder	 fra	
utkastet	til	endringer	og	gjennomføringstiltak	oversendes	
første	 gang,	 for	 å	 gjennomgå	 dem	 og	 avgi	 uttalelse.	 I	
behørig	 begrunnede	 hastetilfeller	 bør	 imidlertid	 denne	
fristen	 kunne	 forkortes.	 Dersom	 Europaparlamentet	
innen	nevnte	frist	vedtar	en	resolusjon,	bør	Kommisjonen	
gjennomgå	utkastet	til	endringer	eller	tiltak	på	nytt.

39)	 For	 å	 unngå	 å	 forstyrre	markedene	 og	 sikre	 kontinuitet	
i	 de	 generelle	 nivåene	 for	 ansvarlig	 kapital,	 er	 det	
hensiktsmessig	å	fastsette	særlige	overgangsordninger.

40)	 Dette	 direktiv	 er	 forenlig	 med	 de	 grunnleggende	
rettigheter	og	de	prinsipper	som	er	anerkjent	særlig	i	Den	
europeiske	 unions	 pakt	 om	 grunnleggende	 rettigheter	
som	allmenne	prinsipper	i	fellesskapsretten.

41)	 Forpliktelsen	 til	 å	 innarbeide	 dette	 direktiv	 i	 nasjonal	
lovgivning	bør	begrenses	til	de	bestemmelser	som	utgjør	
en	 vesentlig	 endring	 sammenlignet	 med	 de	 tidligere	
direktiver.	Forpliktelsen	til	å	innarbeide	de	bestemmelsene	
som	er	uendret,	følger	av	de	tidligere	direktiver.

42)	 Dette	 direktiv	 bør	 ikke	 berøre	 medlemsstatenes	
forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	 innarbeiding	 i	
nasjonal	lovgivning	av	direktivene	oppført	i	vedlegg	VIII	
del	B	—

(1)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.
(2)	 EFT	C	284	E	av	21.11.2002,	s.	115.
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VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

KAPITTEL I

Formål, virkeområde og definisjoner

Avsnitt	1

Formål	og	virkeområde

Artikkel 1

1.	 I	 dette	 direktiv	 fastsettes	 kravene	 til	 kapitaldekning	
for	 verdipapirforetak	 og	 kredittinstitusjoner	 samt	 reglene	
for	 beregning	 av	 og	 utvidet	 tilsyn	 med	 disse	 kravene.	
Medlemsstatene	 skal	 anvende	bestemmelsene	 i	dette	direktiv	
på	 verdipapirforetak	 og	 kredittinstitusjoner	 som	 definert	 i	
artikkel	3.

2.	 En	medlemsstat	kan	stille	ytterligere	eller	strengere	krav	
til	verdipapirforetak	og	kredittinstitusjoner	den	har	godkjent.

Artikkel 2

1.	 I	 henhold	 til	 artikkel	 18,	 20,	 22-32,	 34	 og	 39	 i	 dette	
direktiv	 får	 artikkel	 68-73	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 tilsvarende	
anvendelse	på	verdipapirforetak.	Ved	anvendelsen	av	artikkel	
70-72	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 på	 verdipapirforetak	 skal	 alle	
henvisninger	 til	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 en	 medlemsstat	
forstås	 som	 henvisninger	 til	 et	 morverdipapirforetak	 i	 en	
medlemsstat,	og	alle	henvisninger	til	en	morkredittinstitusjon	i	
EU	skal	forstås	som	henvisninger	til	et	morverdipapirforetak	i	
EU.

Dersom	 en	 kredittinstitusjon	 har	 som	 morforetak	 et	
morverdipapirforetak	 i	 en	 medlemsstat,	 skal	 bare	 dette	
morverdipapirforetaket	være	underlagt	kravene	på	konsolidert	
grunnlag	i	samsvar	med	artikkel	71-73	i	direktiv	2006/48/EF.

Dersom	 et	 verdipapirforetak	 har	 som	 morforetak	 en	
morkredittinstitusjon	 i	 en	 medlemsstat,	 skal	 bare	 denne	
morkredittinstitusjon	 være	 underlagt	 kravene	 på	 konsolidert	
grunnlag	i	samsvar	med	artikkel	71-73	i	direktiv	2006/48/EF.

Dersom	et	finansielt	holdingselskap	har	som	datterforetak	både	
en	kredittinstitusjon	og	et	verdipapirforetak,	kommer	kravene	
på	 grunnlag	 av	 det	 finansielle	 holdingselskaps	 finansielle	
stilling	til	anvendelse	på	kredittinstitusjonen.

2.	 Dersom	et	konsern	omhandlet	i	nr.	1	ikke	omfatter	noen	
kredittinstitusjon,	 får	 direktiv	 2006/48/EF	 anvendelse	 med	
følgende	tilpasninger:

a)	 alle	henvisninger	til	«kredittinstitusjoner»	skal	forstås	som	
henvisninger	til	«verdipapirforetak»,	

b)	 i	artikkel	125	og	artikkel	140	nr.	2	 i	direktiv	2006/48/EF	
skal	 alle	 henvisninger	 til	 andre	 artikler	 i	 nevnte	 direktiv	
forstås	som	henvisninger	til	direktiv	2004/39/EF,	

c)	 i	artikkel	39	nr.	3	i	direktiv	2006/48/EF	skal	henvisninger	
til	 Den	 europeiske	 komité	 for	 bankspørsmål	 forstås	 som	
henvisninger	til	Rådet	og	Kommisjonen,	og	

d)	 som	unntak	fra	artikkel	140	nr.	1	i	direktiv	2006/48/EF	skal,	
dersom	et	konsern	ikke	omfatter	en	kredittinstitusjon,	første	
punktum	i	nevnte	artikkel	lyde:	«Når	et	verdipapirforetak,	
et	finansielt	holdingselskap	eller	et	blandet	holdingselskap	
kontrollerer	 ett	 eller	 flere	 datterforetak	 som	 er	
forsikringsselskaper,	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 og	
de	 myndigheter	 som	 har	 offentlig	 ansvar	 for	 tilsyn	 med	
forsikringsselskaper,	samarbeide	tett.».

Avsnitt 	2

Definisjoner

Artikkel 3

1.	 I	dette	direktiv	menes	med:

a)	 «kredittinstitusjoner»	 kredittinstitusjoner	 som	 definert	 i	
artikkel	4	nr.	1	i	direktiv	2006/48/EF,	

b)	 «verdipapirforetak»	 institusjoner	 som	 definert	 i	 artikkel	
4	 nr.	 1	 punkt	 1	 i	 direktiv	 2004/39/EF,	 som	 er	 underlagt	
kravene	fastsatt	i	nevnte	direktiv,	med	unntak	av	

i)		 kredittinstitusjoner,	

ii)	 lokale	foretak	som	definert	i	bokstav	p),	og	

iii)	 foretak	 som	 bare	 har	 tillatelse	 til	 å	 yte	
investeringsrådgivning	 og/eller	 motta	 og	 formidle	
ordrer	 fra	 investorer,	 uten	 å	 inneha	 penger	 eller	
verdipapirer	som	tilhører	deres	kunder,	og	som	av	den	
grunn	 ikke	 på	 noe	 tidspunkt	 kan	 sette	 seg	 i	 gjeld	 til	
kundene,	

c)	 «institusjoner»	kredittinstitusjoner	og	verdipapirforetak,	

d)	 «anerkjente	 verdipapirforetak	 i	 tredjestater»	 foretak	 som	
oppfyller	følgende	vilkår:	

i)		 foretak	som,	dersom	de	var	etablert	i	Fellesskapet,	ville	
ha	vært	omfattet	av	definisjonen	av	et	verdipapirforetak,	

ii)	 foretak	som	har	tillatelse	i	en	tredjestat,	og	
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iii)	 foretak	 som	 er	 underlagt	 og	 overholder	 tilsynsregler	
som	vedkommende	myndigheter	anser	for	å	være	minst	
like	strenge	som	reglene	i	dette	direktiv,	

e)	 «finansielt	 instrument»	 enhver	 kontrakt	 som	 fører	 til	
både	en	finansiell	eiendel	for	den	ene	part	og	en	finansiell	
forpliktelse	 eller	 et	 egenkapitalinstrument	 for	 den	 annen	
part,	

f)	 «morverdipapirforetak	 i	 en	 medlemsstat»	 et	
verdipapirforetak	 som	 har	 en	 institusjon	 eller	
finansinstitusjon	 som	 datterforetak,	 eller	 som	 har	 en	
kapitalinteresse	 i	 en	 type	 eller	 begge	 typer	 foretak,	 og	
som	 ikke	 selv	 er	 et	 datterforetak	 av	 en	 annen	 institusjon	
med	 tillatelse	 i	 samme	medlemsstat,	 eller	 av	et	finansielt	
holdingselskap	som	er	etablert	i	samme	medlemsstat,	

g)	 «morverdipapirforetak	 i	 EU»	 et	 morverdipapirforetak	 i	
en	medlemsstat	 som	 ikke	er	 et	datterforetak	av	en	annen	
institusjon	 med	 tillatelse	 i	 en	 medlemsstat	 eller	 av	 et	
finansielt	holdingselskap	som	er	etablert	i	en	medlemsstat,	

h)	 «OTC-derivater»	 de	 postene	 som	 er	 oppført	 på	 listen	 i	
vedlegg	 IV	 til	 direktiv	 2006/48/EF,	 med	 unntak	 av	 de	
postene	som	er	gitt	en	engasjementsverdi	lik	null	i	henhold	
til	nr.	6	i	del	2	i	vedlegg	III	til	nevnte	direktiv,	

i)	 «regulert	marked»	et	marked	som	definert	i	artikkel	4	nr.1	
punkt	14	i	direktiv	2004/39/EF,	

j)	 «konvertibelt	 verdipapir»	 et	 verdipapir	 som	 innehaveren	
har	rett	til	å	bytte	i	et	annet	verdipapir,	

k)	 «verdipapir	 med	 kjøpsrett»	 et	 verdipapir	 som	 gir	
innehaveren	rett	til	å	kjøpe	en	underliggende	eiendel	til	en	
fastsatt	pris	fram	til	eller	på	utløpsdatoen	for	verdipapiret	
med	kjøpsrett,	og	som	kan	gjøres	opp	ved	levering	av	den	
underliggende	eiendelen	eller	ved	kontant	betaling,	

l)	 «lagerfinansiering»	posisjoner	der	 et	 fysisk	 lager	 er	 solgt	
på	termin,	og	der	finansieringskostnadene	er	fastlåst	fram	
til	tidspunktet	for	terminsalget,	

m)	 «gjenkjøpsavtale»	 og	 «omvendt	 gjenkjøpsavtale»	 enhver	
avtale	 som	 innebærer	at	 en	 institusjon	eller	dens	motpart	
overdrar	verdipapirer	eller	råvarer	eller	garanterte	rettigheter	
med	hensyn	til	eiendomsrett	 til	verdipapirer	eller	råvarer,	
når	vedkommende	garanti	er	utstedt	av	en	anerkjent	børs	
som	 innehar	 rettighetene	 til	 verdipapirene	 eller	 råvarene,	
og	 avtalen	 ikke	 tillater	 at	 en	 institusjon	 overdrar	 eller	
pantsetter	 et	 bestemt	 verdipapir	 eller	 en	 bestemt	 råvare	
til	mer	enn	én	motpart	om	gangen,	og	samtidig	forplikter	
seg	 til	 å	 kjøpe	 dem	 tilbake	 (eller	 kjøpe	 tilbake	 andre	
verdipapirer	eller	råvarer	av	samme	type)	til	en	fastsatt	pris	
og	på	et	senere	tidspunkt	som	er	fastsatt	eller	skal	fastsettes	
av	overdrageren.	En	 slik	 avtale	 er	 en	gjenkjøpsavtale	 for	
institusjonen	som	selger	verdipapirene	eller	råvarene,	og	en	
omvendt	gjenkjøpsavtale	for	institusjonen	som	kjøper	dem,	

n)	 «utlån	 av	 verdipapirer	 eller	 råvarer»	 og	 «innlån	 av	
verdipapirer	 eller	 råvarer»	 enhver	 transaksjon	 som	
innebærer	 at	 en	 institusjon	 eller	 dens	 motpart	 overdrar	
verdipapirer	 eller	 råvarer	mot	 passende	 sikkerhet	 og	mot	
at	 låntakeren	 forplikter	 seg	 til	 å	 tilbakelevere	 tilsvarende	
verdipapirer	eller	 råvarer	på	et	senere	 tidspunkt,	eller	når	
overdrageren	ber	om	det.	Dette	er	et	utlån	av	verdipapirer	
eller	råvarer	for	 institusjonen	som	overdrar	verdipapirene	
eller	råvarene,	og	et	innlån	av	verdipapirer	eller	råvarer	for	
institusjonen	som	de	overdras	til,	

o)	 «klareringsdeltaker»	 et	 medlem	 av	 børsen	 eller	
klareringssentralen	som	har	et	direkte	kontraktsforhold	til	
den	sentrale	motparten	(markedsgarantisten),	

p)	 «lokalt	 foretak»	 et	 foretak	 som	handler	 for	 egen	 regning	
på	markeder	for	finansielle	terminkontrakter	eller	opsjoner	
eller	andre	derivater,	og	på	kontantmarkeder,	utelukkende	
for	 å	 sikre	 posisjoner	 på	 derivatmarkeder,	 eller	 som	
handler	på	vegne	av	andre	medlemmer	på	disse	markedene	
og	 garanteres	 av	 medlemmer	 av	 deltakere	 på	 de	 samme	
markedene,	 og	 ansvaret	 for	 å	 sikre	 at	 avtaler	 inngått	 av	
slike	foretak	overholdes,	ligger	hos	deltakere	på	de	samme	
markedene,	

q)	 «deltaverdi»	 den	 forventede	 endring	 i	 opsjonsprisen	 i	
forhold	 til	 en	 liten	 endring	 i	 prisen	på	det	 underliggende	
instrument,	

r)	 «ansvarlig	kapital»	ansvarlig	kapital	som	definert	i	direktiv	
2006/48/EF,	og	

s)	 «kapital»	ansvarlig	kapital.	

Ved	anvendelse	av	tilsyn	på	konsolidert	grunnlag	skal	begrepet	
«verdipapirforetak»	omfatte	verdipapirforetak	i	tredjestater.

Med	hensyn	til	bokstav	e)	skal	finansielle	instrumenter	omfatte	
både	primære	finansielle	instrumenter	eller	kontantinstrumenter	
og	finansielle	derivater	der	verdien	av	disse	er	avledet	av	prisen	
på	 et	 underliggende	 finansielt	 instrument,	 en	 sats,	 en	 indeks	
eller	kursen	på	en	annen	underliggende	post,	og	minst	omfatte	
de	instrumenter	som	er	angitt	i	avsnitt	C	i	vedlegg	I	til	direktiv	
2004/39/EF.

2.	 Begrepene	 «morforetak»,	 «datterforetak»,	
«kapitalforvaltningsselskap»	 og	 «finansinstitusjon»	 skal	
omfatte	foretak	som	definert	i	artikkel	4	i	direktiv	2006/48/EF.

Begrepene	 «finansielt	 holdingselskap»,	 «finansielt	
morholdingselskap	 i	 en	 medlemsstat»,	 «finansielt	
morholdingselskap	i	EU»	og	«foretak	som	yter	tilleggstjenester»	
skal	omfatte	foretak	som	definert	i	artikkel	4	i	direktiv	2006/48/
EF,	bortsett	fra	at	alle	henvisninger	til	kredittinstitusjoner	skal	
forstås	som	henvisninger	til	institusjoner.
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3.	 Ved	 anvendelse	 av	 direktiv	 2006/48/EF	 på	 konserner	
som	 omfattes	 av	 artikkel	 2	 nr.	 1,	 og	 som	 ikke	 omfatter	 en	
kredittinstitusjon,	menes	med:

a)	 «finansielt	 holdingselskap»	 en	 finansinstitusjon	 med	
datterforetak	 som	 enten	 helt	 eller	 hovedsakelig	 er	
verdipapirforetak	 eller	 andre	 finansinstitusjoner,	 hvorav	
minst	ett	er	et	verdipapirforetak,	og	som	ikke	er	et	blandet	
finansielt	 holdingselskap	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	
og	 rådsdirektiv	 2002/87/EF	 av	 16.	 desember	 2002	 om	
utvidet	 tilsyn	 med	 kredittinstitusjoner,	 forsikringsforetak	
og	investeringsforetak	i	et	finansielt	konglomerat(1),	

b)	 «blandet	 holdingselskap»	 et	 morforetak	 som	 ikke	 er	 et	
finansielt	 holdingselskap	 eller	 et	 verdipapirforetak	 eller	
et	 blandet	 finansielt	 holdingselskap	 i	 henhold	 til	 direktiv	
2002/87/EF,	 som	 har	 minst	 ett	 verdipapirforetak	 som	
datterforetak,	og	

c)	 «vedkommende	myndigheter»	nasjonale	myndigheter	som	
ved	lov	eller	forskrift	har	myndighet	til	å	føre	tilsyn	med	
verdipapirforetak.

KAPITTEL II

Startkapital

Artikkel 4

I	 dette	 direktiv	 menes	 med	 «startkapital»	 postene	 nevnt	 i	
artikkel	57	bokstav	a)	og	b)	i	direktiv	2006/48/EF.

Artikkel 5

1.	 Et	 verdipapirforetak	 som	 ikke	 handler	 med	 finansielle	
instrumenter	for	egen	regning,	eller	stiller	fulltegningsgarantier	
for	 finansielle	 instrumenter	 på	 grunnlag	 av	 bindende	 tilsagn,	
men	som	innehar	kunders	penger	og/eller	verdipapirer	og	tilbyr	
én	eller	flere	av	 følgende	 tjenester,	 skal	ha	en	 startkapital	på	
125	000	euro:

a)	 mottak	 og	 formidling	 av	 investorers	 ordrer	 i	 forbindelse	
med	finansielle	instrumenter,	

b)	 utførelse	av	investorers	ordrer	i	forbindelse	med	finansielle	
instrumenter	eller	

c)	 forvaltning	 av	 individuelle	 investeringsporteføljer	 som	
består	av	finansielle	instrumenter.	

(1)	 EUT	L	35	av	11.2.2003,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/1/EF.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	
verdipapirforetak	som	utfører	 investorers	ordrer	 i	 forbindelse	
med	 finansielle	 instrumenter,	 innehar	 slike	 instrumenter	 for	
egen	regning	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 slike	posisjoner	oppstår	utelukkende	som	et	resultat	av	at	
foretaket	ikke	helt	og	fullt	er	i	stand	til	å	dekke	investorers	
ordrer,	

b)	 den	 samlede	 markedsverdi	 av	 alle	 slike	 posisjoner	
overstiger	ikke	15	%	av	foretakets	startkapital,	

c)	 foretaket	oppfyller	kravene	i	artikkel	18,	20	og	28,	og	

d)	 slike	 posisjoner	 er	 av	 tilfeldig	 og	 midlertidig	 art	 og	
strengt	begrenset	til	den	tid	som	kreves	for	å	gjennomføre	
vedkommende	transaksjon.

Besittelse	 av	 posisjoner	 i	 finansielle	 instrumenter	 utenfor	
handelsporteføljen	 med	 henblikk	 på	 investering	 av	 egen	
ansvarlig	kapital,	skal	ikke	betraktes	som	handel	med	hensyn	
til	tjenestene	i	nr.	1	eller	i	henhold	til	nr.	3.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 redusere	 beløpet	 nevnt	 i	 nr.	 1	 til	
50	000	euro	for	 foretak	som	verken	har	 tillatelse	 til	å	 inneha	
kunders	penger	eller	verdipapirer,	til	å	handle	for	egen	regning	
eller	til	å	stille	fulltegningsgarantier	på	grunnlag	av	bindende	
tilsagn.

Artikkel 6

Lokale	foretak	skal	ha	en	startkapital	på	50	000	euro	dersom	de	
nyter	godt	av	etableringsadgangen	og/eller	adgangen	til	å	yte	
tjenester	i	henhold	til	artikkel	31	og	32	i	direktiv	2004/39/EF.

Artikkel 7

Foretakene	nevnt	i	artikkel	3	nr.	1	bokstav	b)	iii)	skal	ha

a)	 en	startkapital	på	50	000	euro,	

b)	 yrkesansvarsforsikring	 som	 dekker	 hele	 Fellesskapet,	
eller	 en	 annen	 tilsvarende	 garanti	 mot	 erstatningsansvar	
som	 følge	 av	 yrkesmessig	 uaktsomhet,	 som	 utgjør	minst	
1	000	000	euro	for	hvert	skadetilfelle	og	et	samlet	beløp	på	
1	500	000	euro	per	år	for	alle	skadetilfeller,	eller	

c)	 en	 kombinasjon	 av	 startkapital	 og	 yrkesansvarsforsikring	
på	 en	 måte	 som	 fører	 til	 et	 dekningsnivå	 som	 tilsvarer	
bokstav	a)	eller	b).
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Beløpene	 nevnt	 i	 første	 ledd	 skal	 regelmessig	 revideres	 av	
Kommisjonen	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	 endringer	 i	 den	 europeiske	
konsumprisindeks	 som	offentliggjøres	av	Eurostat,	 i	 samsvar	
med	og	på	samme	tid	som	justeringene	som	gjøres	i	henhold	til	
artikkel	4	nr.	7	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2002/92/EF	
av	9.	desember	2002	om	forsikringsformidling(1).

Artikkel 8

Dersom	et	foretak	nevnt	i	artikkel	3	nr.	1	bokstav	b)	iii)	også	
er	registrert	i	henhold	til	direktiv	2002/92/EF,	skal	det	oppfylle	
kravene	i	artikkel	4	nr.	3	i	nevnte	direktiv	og	i	tillegg	ha	

a)	 en	startkapital	på	25	000	euro,	

b)	 yrkesansvarsforsikring	som	dekker	hele	Fellesskapet,	eller	
en	 annen	 sammenlignbar	 garanti	 mot	 erstatningsansvar	
som	 følge	 av	 yrkesmessig	 uaktsomhet,	 som	 utgjør	minst	
500	000	euro	for	hvert	skadetilfelle,	og	et	samlet	beløp	på	
750	000	euro	per	år	for	alle	skadetilfeller,	eller	

c)	 en	 kombinasjon	 av	 startkapital	 og	 yrkesansvarsforsikring	
på	 en	 måte	 som	 fører	 til	 et	 dekningsnivå	 som	 tilsvarer	
bokstav	a)	eller	b).

Artikkel 9

Alle	andre	verdipapirforetak	enn	dem	som	er	nevnt	i	artikkel	
5-8,	skal	ha	en	startkapital	på	730	000	euro.

Artikkel 10

1.	 Som	 unntak	 fra	 artikkel	 5	 nr.	 1	 og	 3,	 artikkel	 6	 og	
artikkel	 9	 kan	 medlemsstatene	 opprettholde	 godkjenningen	
av	verdipapirforetak	og	av	foretak	som	omfattes	av	artikkel	6	
som	var	opprettet	før	31.	desember	1995,	som	har	en	ansvarlig	
kapital	som	ligger	under	nivået	for	startkapital	fastsatt	i	artikkel	
5	nr.	1	og	3,	artikkel	6	og	artikkel	9.

Den	ansvarlige	kapital	for	slike	foretak	eller	verdipapirforetak	
skal	 ikke	 falle	 under	 det	 høyeste	 referansenivå	 som	 er	
beregnet	 etter	 datoen	 for	 underretning	 i	 direktiv	 93/6/EØF.	
Referansenivået	 skal	 være	 den	 ansvarlige	 kapitals	 daglige	
gjennomsnittsnivå	beregnet	over	en	seksmånedersperiode	som	
går	forut	for	beregningsdatoen.	Referansenivået	skal	beregnes	
hver	sjette	måned	for	det	tilsvarende	foregående	tidsrom.

2.	 Dersom	kontrollen	med	et	foretak	som	omfattes	av	nr.	1,	
overtas	av	en	annen	fysisk	eller	 juridisk	person	enn	den	som	
tidligere	 kontrollerte	 det,	 skal	 foretakets	 ansvarlige	 kapital	
være	 på	 minst	 det	 nivå	 som	 er	 fastsatt	 for	 slike	 foretak	 i	
artikkel	5	nr.	1	og	3,	artikkel	6	og	artikkel	9,	unntatt	ved	første	
overdragelse	ved	arv	etter	31.	desember	1995,	med	forbehold	

(1)	 EFT	L	9	av	15.1.2003,	s.	3.

for	vedkommende	myndigheters	godkjenning,	og	i	et	tidsrom	
på	høyst	ti	år	etter	overdragelsen.

3.	 Under	 visse	 særlige	 omstendigheter	 og	 med	
vedkommende	 myndigheters	 samtykke	 behøver	 ikke	 den	
ansvarlige	kapital	i	det	foretak	som	oppstår	ved	fusjon	mellom	
to	eller	flere	verdipapirforetak	og/eller	foretak	som	omfattes	av	
artikkel	6,	å	komme	opp	på	det	nivå	som	er	fastsatt	i	artikkel	
5	nr.	1	og	3,	artikkel	6	og	artikkel	9.	Så	 lenge	nivået	 fastsatt	
i	 artikkel	5	nr.	 1	og	3,	 artikkel	6	og	 artikkel	9	 ikke	 er	nådd,	
skal	imidlertid	det	nye	foretakets	ansvarlige	kapital	ikke	være	
mindre	 enn	 de	 fusjonerte	 foretakenes	 samlede	 ansvarlige	
kapital	på	fusjonstidspunktet.

4.	 Den	ansvarlige	kapital	i	verdipapirforetak	og	foretak	som	
omfattes	 av	 artikkel	 6,	 kan	 ikke	 falle	 under	 det	 nivå	 som	 er	
angitt	i	artikkel	5	nr.	1	og	3,	artikkel	6	og	artikkel	9,	samt	i	nr.	1	
og	3	i	denne	artikkel.

Dersom	 den	 ansvarlige	 kapital	 i	 slike	 foretak	 og	
verdipapirforetak	faller	under	dette	nivået,	kan	vedkommende	
myndigheter,	 når	 omstendighetene	 gjør	 det	 berettiget,	
innrømme	slike	foretak	en	begrenset	frist	til	å	rette	på	forholdet	
eller	innstille	sin	virksomhet.

KAPITTEL III

Handelsportefølje

Artikkel 11

1.	 En	 institusjons	 handelsportefølje	 skal	 bestå	 av	 alle	
posisjoner	 i	 finansielle	 instrumenter	 og	 råvarer	 som	 enten	
innehas	 i	 handelsøyemed	 eller	 for	 å	 sikre	 andre	 elementer	
i	 handelsporteføljen,	 og	 som	 enten	 er	 fri	 for	 alle	 vilkår	 som	
begrenser	handelen	med	dem,	eller	som	kan	sikres.

2.	 Posisjoner	 som	 innehas	 i	 handelsøyemed,	 er	 posisjoner	
som	innehas	med	henblikk	på	videresalg	på	kort	sikt	og/eller	
med	 henblikk	 på	 å	 dra	 fordel	 av	 faktiske	 eller	 forventede	
kortsiktige	 forskjeller	 mellom	 kjøps-	 og	 salgspriser	 eller	 av	
andre	 pris-	 eller	 renteendringer.	 Begrepet	 «posisjoner»	 skal	
omfatte	 egenposisjoner	 og	 posisjoner	 knyttet	 til	 tjenester	
overfor	kunder	og	markedspleie.

3.	 Besittelse	 i	 handelsøyemed	 skal	 være	 godtgjort	 på	
grunnlag	 av	 de	 strategier,	 retningslinjer	 og	 framgangsmåter	
som	 institusjonen	 har	 fastsatt	 for	 å	 forvalte	 posisjonen	 eller	
porteføljen	i	samsvar	med	del	A	i	vedlegg	VII.

4.	 Institusjoner	 skal	 innføre	 og	 opprettholde	 systemer	 og	
kontrollordninger	for	å	forvalte	sin	handelsportefølje	i	samsvar	
med	del	B	og	D	i	vedlegg	VII.

5.	 Intern	sikring	kan	inngå	i	handelsporteføljen,	og	i	så	fall	
kommer	del	C	i	vedlegg	VII	til	anvendelse.
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KAPITTEL IV

Ansvarlig kapital

Artikkel 12

Med	«kjernekapital»	menes	 summen	 av	 bokstav	 a)-c)	minus	
summen	av	bokstav	i)-k)	i	artikkel	57	i	direktiv	2006/48/EF.

Kommisjonen	 skal	 innen	 1.	 januar	 2009	 oversende	 et	 egnet	
forslag	 til	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 om	 endring	 av	 dette	
kapittel.

Artikkel 13

1.	 I	henhold	til	nr.	2-5	i	denne	artikkel	og	artikkel	14-17	skal	
verdipapirforetaks	 og	 kredittinstitusjoners	 ansvarlige	 kapital	
fastsettes	i	samsvar	med	direktiv	2006/48/EF.

I	tillegg	kommer	første	ledd	til	anvendelse	på	verdipapirforetak	
som	ikke	har	en	av	de	juridiske	formene	som	er	nevnt	i	artikkel	
1	nr.	1	 i	 fjerde	 rådsdirektiv	78/660/EØF	av	25.	 juli	1978	om	
årsregnskapene	for	visse	selskapsformer(1).

2.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 1	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
tillate	 at	 de	 institusjoner	 som	 er	 forpliktet	 til	 å	 oppfylle	
kapitalkrav	beregnet	i	samsvar	med	artikkel	21	og	28-32	samt	
vedlegg	I	og	III-VI,	bare	for	dette	formål	kan	benytte	en	annen	
beregning	 av	 ansvarlig	 kapital.	 Ingen	 del	 av	 den	 ansvarlige	
kapital	som	anvendes	for	dette	formål,	kan	samtidig	benyttes	
til	å	oppfylle	andre	kapitalkrav.

En	 slik	 alternativ	 beregning	 skal	 være	 summen	 av	 postene	 i	
bokstav	a)-c)	i	dette	ledd,	minus	posten	i	bokstav	d),	idet	det	
overlates	til	vedkommende	myndigheter	å	avgjøre	om	den	siste	
posten	skal	trekkes	fra:

a)	 ansvarlig	kapital	som	definert	 i	direktiv	2006/48/EF,	med	
det	ene	unntak	at	direktivets	artikkel	57	bokstav	l)-p)	ikke	
skal	gjelde	for	de	verdipapirforetak	som	er	pålagt	å	trekke	
post	d)	i	dette	ledd	fra	summen	av	post	a)-c),	

b)	 nettofortjenesten	 på	 institusjonens	 handelsportefølje,	
eksklusive	alle	forventede	kostnader	eller	utbyttebetalinger,	
minus	nettotap	på	annen	virksomhet,	forutsatt	at	ingen	av	
beløpene	 allerede	 er	 innregnet	 i	 post	 a)	 i	 dette	 ledd	 som	
en	av	postene	omhandlet	i	artikkel	57	bokstav	b)	eller	k)	i	
direktiv	2006/48/EF,	

c)	 ansvarlig	lånekapital	og/eller	postene	nevnt	i	nr.	5	i	denne	
artikkel,	på	de	vilkår	 som	er	 fastsatt	 i	nr.	3	og	4	 i	denne	
artikkel	og	i	artikkel	14,	og	

d)	 illikvide	eiendeler	som	angitt	i	artikkel	15.

(1)	 EFT	L	222	av	14.8.1978,	s.	11.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2003/51/EF	(EUT	L	178	av	17.7.2003,	s.	16).

3.	 Den	ansvarlige	lånekapital	nevnt	i	nr.	2	annet	ledd	bokstav	
c)	 skal	 ha	 en	 opprinnelig	 løpetid	 på	 minst	 to	 år.	 Den	 skal	
være	 fullt	 innbetalt,	 og	 låneavtalen	 skal	 ikke	 inneholde	noen	
klausul	 om	 at	 gjelden,	 under	 andre	 bestemte	 omstendigheter	
enn	 ved	 institusjonens	 avvikling,	 skal	 tilbakebetales	 før	 den	
avtalte	 forfallsdato,	 med	mindre	 vedkommende	myndigheter	
har	gitt	sitt	samtykke	til	det.	Verken	hovedstolen	eller	rentene	
av	 den	 ansvarlige	 lånekapital	 kan	 tilbakebetales	 dersom	
tilbakebetalingen	 medfører	 at	 vedkommende	 institusjons	
ansvarlige	 kapital	 faller	 til	 under	 100	 %	 av	 institusjonens	
samlede	kapitalkrav.

Institusjonen	 skal	 dessuten	 underrette	 vedkommende	
myndigheter	 om	 alle	 tilbakebetalinger	 av	 slik	 ansvarlig	
lånekapital	 så	 snart	 institusjonens	 ansvarlige	 kapital	 faller	 til	
under	120	%	av	institusjonens	samlede	kapitalkrav.

4.	 Den	 ansvarlige	 lånekapital	 nevnt	 i	 nr.	 2	 annet	 ledd	
bokstav	c)	kan	 ikke	overstige	150	%	av	kjernekapitalen	 som	
gjenstår	for	å	oppfylle	de	kapitalkrav	som	er	beregnet	i	samsvar	
med	artikkel	21	og	artikkel	28-32	samt	vedlegg	 I-IV,	og	kan	
bare	nærme	seg	denne	øvre	grensen	i	særlige	tilfeller	som	kan	
godkjennes	av	vedkommende	myndigheter.

5.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	 institusjoner	
erstatter	 den	 ansvarlige	 lånekapital	 nevnt	 i	 nr.	 2	 annet	 ledd	
bokstav	c)	med	postene	 i	 artikkel	57	bokstav	d)-h)	 i	direktiv	
2006/48/EF.

Artikkel 14

1.	 Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	verdipapirforetak	
overskrider	den	øvre	grensen	for	ansvarlig	lånekapital	fastsatt	
i	 artikkel	 13	 nr.	 4	 dersom	 de	 finner	 det	 forsvarlig	 ut	 fra	
forsiktighetshensyn,	 og	 forutsatt	 at	 den	 samlede	 sum	 av	 slik	
ansvarlig	lånekapital	og	postene	nevnt	i	artikkel	13	nr.	5	ikke	
overstiger	200	%	av	kjernekapitalen	som	gjenstår	for	å	oppfylle	
de	krav	som	er	beregnet	i	samsvar	med	artikkel	21	og	artikkel	
28-32	samt	i	vedlegg	I	og	III-VI,	eller	250	%	av	samme	beløp	
dersom	 vedkommende	 verdipapirforetak	 ved	 beregningen	 av	
ansvarlig	 kapital	 trekker	 fra	 posten	 nevnt	 i	 artikkel	 13	 nr.	 2	
bokstav	d).

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	
kredittinstitusjoner	overskrider	den	øvre	grensen	for	ansvarlig	
lånekapital	 fastsatt	 i	 artikkel	 13	 nr.	 4	 dersom	 de	 finner	 det	
forsvarlig	 ut	 fra	 forsiktighetshensyn,	 og	 forutsatt	 at	 den	
samlede	sum	av	slik	ansvarlig	lånekapital	og	postene	i	artikkel	
57	bokstav	d)-h)	i	direktiv	2006/48/EF	ikke	overstiger	250	%	
av	kjernekapitalen	som	gjenstår	for	å	oppfylle	de	krav	som	er	
beregnet	i	samsvar	med	artikkel	28-32	samt	i	vedlegg	I	og	III-
VI	til	dette	direktiv.
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Artikkel 15

Illikvide	 eiendeler	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 13	 nr.	 2	 annet	 ledd	
bokstav	d)	skal	omfatte:	

a)	 eiendom,	anlegg	og	utstyr,	unntatt	i	den	utstrekning	grunn	
og	 bygninger	 kan	 avregnes	 mot	 de	 lån	 de	 er	 stilt	 som	
sikkerhet	for,	

b)	 eierandeler,	 herunder	 etterstilte	 fordringer,	 i	 kreditt-	 eller	
finansinstitusjoner	 som	 kan	 inngå	 i	 slike	 institusjoners	
ansvarlige	kapital,	med	mindre	de	er	fratrukket	 i	henhold	
til	 artikkel	 57	 bokstav	 l)-p)	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 eller	 i	
henhold	til	artikkel	16	bokstav	d)	i	dette	direktiv,	

c)	 eierandeler	 og	 andre	 investeringer	 i	 andre	 foretak	
enn	 kreditt-	 eller	 finansinstitusjoner,	 som	 ikke	 er	 lett	
omsettelige,	

d)	 underskudd	i	datterforetak,	

e)	 innskudd,	 unntatt	 innskudd	 som	kan	 tilbakebetales	 innen	
90	dager,	og	også	unntatt	margininnbetalinger	i	forbindelse	
med	børsomsatte	termin-	eller	opsjonskontrakter,	

f)	 lån	 og	 andre	 utestående	 beløp,	 unntatt	 de	 som	 forfaller	
innen	90	dager,	og	

g)	 fysiske	 lagre,	 unntatt	 dersom	de	 er	 underlagt	 kapitalkrav	
som	er	minst	like	strenge	som	kravene	i	artikkel	18	og	20.

Med	hensyn	til	bokstav	b)	kan	vedkommende	myndigheter,	når	
aksjer	 i	 en	 kreditt-	 eller	 finansinstitusjon	 innehas	midlertidig	
som	ledd	i	en	finansiell	bistandsoperasjon	med	sikte	på	å	sanere	
og	redde	vedkommende	institusjon,	gi	unntak	fra	anvendelsen	
av	 denne	 artikkel.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 også	 gi	
unntak	 fra	 anvendelsen	 av	 denne	 artikkel	med	 hensyn	 til	 de	
aksjer	som	omfattes	av	et	verdipapirforetaks	handelsportefølje.

Artikkel 16

Verdipapirforetak	 som	 inngår	 i	 et	 konsern	 som	 er	 omfattet	
av	unntaket	 fastsatt	 i	 artikkel	22,	 skal	beregne	sin	ansvarlige	
kapital	i	samsvar	med	artikkel	13-15,	med	følgende	endringer:

a)	 de	illikvide	eiendelene	nevnt	i	artikkel	13	nr.	2	bokstav	d)	
skal	trekkes	fra,	

b)	 unntaket	 nevnt	 i	 artikkel	 13	 nr.	 2	 bokstav	 a)	 skal	 ikke	
omfatte	 de	 poster	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 l)-p)	 i	 direktiv	
2006/48/EF	 som	 et	 verdipapirforetak	 har	 i	 foretak	 som	
omfattet	av	konsolideringen	definert	i	artikkel	2	nr.	1	i	dette	
direktiv,	

c)	 grensene	nevnt	i	artikkel	66	nr.	1	bokstav	a)	og	b)	i	direktiv	
2006/48/EF	skal	beregnes	på	grunnlag	av	kjernekapitalen	

minus	postene	i	artikkel	57	bokstav	l)-p)	i	nevnte	direktiv,	
som	 nevnt	 i	 bokstav	 b)	 i	 denne	 artikkel,	 som	 inngår	 i	
kjernekapitalen	til	disse	foretakene,	og	

d)	 postene	 i	 artikkel	 57	 bokstav	 l)-p)	 i	 direktiv	 2006/48/EF	
som	 er	 nevnt	 i	 denne	 artikkels	 bokstav	 c),	 skal	 trekkes	
fra	 kjernekapitalen	 og	 ikke	 fra	 summen	 av	 alle	 postene	
som	 fastsatt	 i	 artikkel	 66	 nr.	 2	 i	 nevnte	 direktiv,	 særlig	
med	hensyn	til	artikkel	13	nr.	4	og	5	og	artikkel	14	i	dette	
direktiv.

Artikkel 17

1.	 Dersom	 en	 institusjon	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	med	hensyn	til	vedlegg	II	til	dette	direktiv	
i	 samsvar	med	artikkel	84-89	 i	direktiv	2006/48/EF,	kommer	
følgende	til	anvendelse	når	det	gjelder	beregningen	i	nr.	4	i	del	
1	i	vedlegg	VII	til	direktiv	2006/48/EF:	

a)	 verdijusteringer	som	er	foretatt	for	å	ta	hensyn	til	motpartens	
kredittkvalitet,	kan	inngå	i	summen	av	verdijusteringer	og	
avsetninger	for	de	engasjementer	som	er	nevnt	i	vedlegg	II,	
og	

b)	 med	 forbehold	 for	 godkjenning	 fra	 vedkommende	
myndigheter	 skal	 det	 forventede	 tapsbeløp,	 dersom	 det	
er	 tatt	 tilstrekkelig	 hensyn	 til	 motpartens	 kredittrisiko	 i	
verdsettingen	av	en	posisjon	i	handelsporteføljen,	være	lik	
null	for	motpartens	risikoeksponering.

Med	hensyn	til	bokstav	a)	skal	slike	verdijusteringer	for	disse	
institusjonene	ikke	inngå	i	ansvarlig	kapital	i	andre	tilfeller	enn	
i	samsvar	med	bestemmelsene	i	dette	ledd.

2.	 Med	hensyn	 til	 denne	 artikkel	 kommer	 artikkel	 153	 og	
154	i	direktiv	2006/48/EF	til	anvendelse.

KAPITTEL V

Avsnitt	1

Dekning	av	risiko

Artikkel 18

1.	 Institusjoner	skal	ha	en	ansvarlig	kapital	som	til	enhver	
tid	er	større	enn	eller	like	stor	som	summen	av	følgende:	

a)	 kapitalkravene	 beregnet	 i	 samsvar	 med	 de	 metoder	 og	
alternativer	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 28-32	 og	 i	 vedlegg	
I,	 II	 og	 VI,	 samt	 eventuelt	 vedlegg	 V,	 med	 hensyn	 til	
institusjonenes	handelsporteføljevirksomhet,	og	



24.10.2013 Nr.	59/273EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

b)	 kapitalkravene	 beregnet	 i	 samsvar	 med	 de	 metoder	 og	
alternativer	 som	 er	 fastsatt	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV,	 samt	
eventuelt	 vedlegg	 V,	 med	 hensyn	 til	 institusjonenes	
forretningsvirksomhet.	

2.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 1	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
tillate	 at	 institusjoner	 beregner	 kapitalkravene	 for	 sin	
handelsporteføljevirksomhet	i	samsvar	med	artikkel	75	bokstav	
a)	i	direktiv	2006/48/EF,	og	nr.	6,	7	og	9	i	vedlegg	II	til	dette	
direktiv,	 dersom	 handelsporteføljevirksomheten	 oppfyller	
følgende	krav:

a)	 vedkommende	 institusjoners	 handelsporteføljevirksomhet	
overskrider	vanligvis	 ikke	5	%	av	 institusjonens	samlede	
virksomhet,	

b)	 de	 samlede	 handelsporteføljeposisjonene	 overstiger	
vanligvis	ikke	15	millioner	euro,	og	

c)	 institusjonenes	 handelsporteføljevirksomhet	 overstiger	
aldri	 6	 %	 av	 deres	 samlede	 virksomhet,	 og	 deres	
samlede	 handelsporteføljeposisjoner	 overstiger	 aldri	
20	millioner	euro.

3.	 For	å	beregne	hvilken	andel	handelsporteføljevirksomheten	
utgjør	 av	 institusjonens	 samlede	 virksomhet	 med	 hensyn	 til	
nr.	2	bokstav	a)	og	c),	kan	vedkommende	myndigheter	enten	
vise	 til	 størrelsen	 på	 vedkommende	 institusjoners	 samlede	
virksomhet	 i	 og	 utenfor	 balansen,	 til	 resultatregnskapet	 eller	
til	 vedkommende	 institusjoners	 ansvarlige	 kapital,	 eller	 til	
en	 kombinasjon	 av	 disse.	 Når	 størrelsen	 på	 virksomheten	 i	
og	 utenfor	 balansen	 skal	 vurderes,	 skal	 gjeldsinstrumenter	
verdsettes	 til	 markedsverdi	 eller	 pålydende	 verdi,	
egenkapitalinstrumenter	 til	 markedsverdi	 og	 derivater	 ut	 fra	
pålydende	 verdi	 eller	 markedsverdi	 for	 de	 underliggende	
instrumenter.	 Lange	 og	 korte	 posisjoner	 skal	 summeres	 uten	
hensyn	til	sine	fortegn.

4.	 Dersom	 en	 institusjon	 utover	 en	 kort	 periode	 skulle	
komme	til	å	overskride	en	av	eller	begge	begrensningene	fastsatt	
i	nr.	2	bokstav	a)	og	b),	eller	en	av	eller	begge	begrensningene	
fastsatt	 i	nr.	2	bokstav	c),	 skal	 institusjonen	oppfylle	de	krav	
som	 er	 pålagt	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 med	 hensyn	 til	
handelsporteføljevirksomheten,	samt	underrette	vedkommende	
myndigheter	om	dette.	

Artikkel 19

1.	 Med	hensyn	til	nr.	14	i	vedlegg	I	kan	en	vekt	på	0	%	etter	
nasjonale	myndigheters	eget	skjønn	gis	 til	gjeldsinstrumenter	
utstedt	av	enhetene	oppført	i	tabell	1	i	vedlegg	I,	dersom	disse	
gjeldsinstrumentene	er	angitt	i	og	finansiert	i	nasjonal	valuta.	

2.	 Som	unntak	fra	nr.	13	og	14	i	vedlegg	I	kan	medlemsstatene	
fastsette	 et	 krav	 til	 spesifikk	 risiko	 for	 alle	 obligasjoner	 som	
omfattes	av	nr.	68-70	i	del	1	i	vedlegg	VI	til	direktiv	2006/48/
EF,	 og	 som	 skal	 være	 lik	 kravet	 til	 spesifikk	 risiko	 for	 en	
kvalifisert	 post	 med	 samme	 gjenværende	 løpetid	 som	 slike	
obligasjoner,	og	redusert	i	samsvar	med	prosentandelene	i	nr.	
71	i	del	1	i	vedlegg	VI	til	nevnte	direktiv.

3.	 Dersom	 vedkommende	 myndighet	 i	 samsvar	 med	 nr.	
52	 i	vedlegg	I	godkjenner	et	foretak	for	kollektiv	 investering	
i	 en	 tredjestat,	 kan	 vedkommende	 myndighet	 i	 en	 annen	

medlemsstat	 benytte	 denne	 godkjenningen	 uten	 å	 foreta	 en	
egen	vurdering.	

Artikkel 20

1.	 I	 henhold	 til	 denne	 artikkels	 nr.	 2,	 3	 og	 4	 samt	 dette	
direktivs	artikkel	34	får	kravene	i	artikkel	75	i	direktiv	2006/48/
EF	anvendelse	på	verdipapirforetak.

2.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 1	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
tillate	 verdipapirforetak	 som	 ikke	 har	 tillatelse	 til	 å	 yte	
investeringstjenestene	oppført	i	nr.	3	og	6	i	avsnitt	A	i	vedlegg	I	
til	direktiv	2004/39/EF,	å	ha	en	ansvarlig	kapital	som	alltid	skal	
være	større	enn	eller	lik

a)	 summen	 av	 kapitalkravene	 i	 artikkel	 75	 bokstav	 a)-c)	 i	
direktiv	2006/48/EF,	og	

b)	 det	beløp	som	er	fastsatt	i	artikkel	21	i	dette	direktiv.

3.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 1	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
tillate	verdipapirforetak	som	har	en	startkapital	som	fastsatt	 i	
artikkel	9,	men	som	faller	inn	under	kategoriene	nedenfor,	å	ha	
en	ansvarlig	kapital	som	alltid	er	større	enn	eller	lik	summen	
av	kapitalkravene	beregnet	i	samsvar	med	kravene	i	artikkel	75	
bokstav	a)-c)	i	direktiv	2006/48/EF	og	det	beløp	som	er	fastsatt	
i	artikkel	21	i	dette	direktiv:

a)	 verdipapirforetak	 som	 handler	 for	 egen	 regning	
utelukkende	for	å	oppfylle	eller	utføre	en	kundeordre,	eller	
for	 å	 få	 tilgang	 til	 et	 klarerings-	 og	 oppgjørssystem	eller	
en	anerkjent	børs	når	de	opptrer	i	egenskap	av	agent	eller	
utfører	en	kundeordre,	og	

b)	 verdipapirforetak	

i)		 som	ikke	innehar	penger	eller	verdipapirer	for	kunder,	

ii)	 som	bare	handler	for	egen	regning,	

iii)	 som	ikke	har	eksterne	kunder,	

iv)	 der	 ansvaret	 for	 gjennomføring	 og	 oppgjør	 av	
foretakets	transaksjoner	ligger	hos	en	klareringssentral	
og	er	garantert	av	vedkommende	klareringssentral.

4.	 Verdipapirforetakene	nevnt	i	nr.	2	og	3	skal	være	underlagt	
alle	andre	bestemmelser	om	operasjonell	risiko	som	er	fastsatt	
i	vedlegg	V	til	direktiv	2006/48/EF.

5.	 Artikkel	 21	 kommer	 til	 anvendelse	 bare	 på	
verdipapirforetak	 som	 nr.	 2	 eller	 3	 eller	 artikkel	 46	 kommer	
til	 anvendelse	 på,	 og	 på	 den	 måte	 som	 er	 angitt	 i	 nevnte	
bestemmelser.

Artikkel 21

Verdipapirforetak	skal	ha	en	ansvarlig	kapital	som	svarer	til	en	
firedel	av	foregående	års	faste	kostnader.
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Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tilpasse	 dette	 krav	 ved	
vesentlige	endringer	 i	et	 foretaks	virksomhet	 i	 forhold	 til	det	
foregående	år.

Dersom	 foretaket	 har	 utøvd	 sin	 virksomhet	 i	mindre	 enn	 ett	
år,	iberegnet	den	dag	virksomheten	ble	innledet,	skal	kravet	til	
ansvarlig	kapital	tilsvare	en	firedel	av	beløpet	for	faste	kostnader	
fastsatt	 i	 virksomhetsplanen,	 med	 mindre	 vedkommende	
myndighetene	krever	endringer	i	denne	planen.

Avsnitt 	2

Anvendelse	av	krav	på	konsolidert	grunnlag

Artikkel 22

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 som	 er	 pålagt	 eller	 har	
myndighet	 til	 å	 føre	 tilsyn	 med	 konserner	 som	 omfattes	 av	
artikkel	 2	 på	 konsolidert	 grunnlag,	 kan	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle	
tillate	 unntak	 fra	 anvendelsen	 av	 kapitalkrav	 på	 konsolidert	
grunnlag,	forutsatt	at	

a)	 alle	verdipapirforetak	i	EU	i	et	slikt	konsern	benytter	den	
beregning	av	ansvarlig	kapital	som	er	fastsatt	i	artikkel	16,	

b)	 alle	 verdipapirforetak	 i	 et	 slikt	 konsern	 omfattes	 av	
kategoriene	i	artikkel	20	nr.	2	og	3,	

c)	 alle	 verdipapirforetak	 i	 EU	 i	 et	 slikt	 konsern	 oppfyller	
kravene	 i	 artikkel	 18	 og	 20	 på	 individuelt	 grunnlag,	 og	
samtidig	 fra	 sin	 ansvarlige	 kapital	 trekker	 alle	 betingede	
forpliktelser	overfor	verdipapirforetak,	finansinstitusjoner,	
kapitalforvaltningsselskaper	 og	 foretak	 som	 yter	
tilleggstjenester,	som	ellers	ville	blitt	konsolidert,	og	

d)	 alle	 finansielle	 holdingselskaper	 som	 er	 et	 finansielt	
morholdingselskap	i	en	medlemsstat	for	et	verdipapirforetak	
i	et	slikt	konsern,	har	minst	like	mye	kapital,	her	definert	
som	 summen	 av	 bokstav	 a)-h)	 i	 artikkel	 57	 i	 direktiv	
2006/48/EF,	som	summen	av	den	fulle	bokførte	verdien	av	
alle	eierandeler,	etterstilte	fordringer	og	instrumenter	som	
omhandlet	i	artikkel	57	i	nevnte	direktiv	i	verdipapirforetak,	
finansinstitusjoner,	 kapitalforvaltningsselskaper	 og	
foretak	 som	 yter	 tilleggstjenester	 som	 ellers	 ville	 blitt	
konsolidert,	 og	 det	 samlede	 beløp	 for	 alle	 betingede	
forpliktelser	overfor	verdipapirforetak,	finansinstitusjoner,	
kapitalforvaltningsselskaper	 og	 foretak	 som	 yter	
tilleggstjenester	som	ellers	ville	blitt	konsolidert.

Når	 kriteriene	 i	 første	 ledd	 er	 oppfylt,	 skal	 alle	
verdipapirforetak	i	EU	ha	innført	systemer	for	å	overvåke	og	
kontrollere	kapital-	og	finansieringskildene	 til	 alle	finansielle	
holdingselskaper,	 verdipapirforetak,	 finansinstitusjoner,	
kapitalforvaltningsselskaper	 og	 foretak	 som	 yter	
tilleggstjenester	innenfor	konsernet.

2.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 1	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
tillate	 at	 finansielle	 holdingselskaper	 som	 er	 et	 finansielt	
morholdingselskap	i	en	medlemsstat	for	et	verdipapirforetak	i	

et	slikt	konsern,	benytter	en	verdi	som	er	lavere	enn	den	verdien	
som	ble	beregnet	i	henhold	til	nr.	1	bokstav	d),	men	ikke	lavere	
enn	summen	av	de	krav	som	er	fastsatt	i	artikkel	18	og	20	på	
individuelt	grunnlag	for	verdipapirforetak,	finansinstitusjoner,	
kapitalforvaltningsselskaper	 og	 foretak	 som	 yter	
tilleggstjenester	som	ellers	ville	blitt	konsolidert,	og	det	samlede	
beløp	for	alle	betingede	forpliktelser	overfor	verdipapirforetak,	
finansinstitusjoner,	 kapitalforvaltningsselskaper	 og	 foretak	
som	yter	tilleggstjenester	som	ellers	ville	blitt	konsolidert.	Med	
hensyn	til	dette	nummer	er	kapitalkravene	for	verdipapirforetak	
i	 tredjestater,	 finansinstitusjoner,	 kapitalforvaltningsselskaper	
og	foretak	som	yter	tilleggstjenester,	et	nominelt	kapitalkrav.

Artikkel 23

Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	verdipapirforetak	i	et	
konsern	som	er	gitt	unntak	i	henhold	til	artikkel	22,	underretter	
vedkommende	 myndigheter	 om	 risiko,	 herunder	 risiko	
knyttet	 til	 sammensetningen	 av	 og	 kildene	 til	 deres	 kapital	
og	 finansiering,	 som	 vil	 kunne	 skade	 verdipapirforetakenes	
finansielle	 stilling.	 Dersom	 vedkommende	 myndigheter	
da	 finner	 at	 verdipapirforetakenes	 finansielle	 stilling	 ikke	
er	 tilstrekkelig	 beskyttet,	 skal	 de	 kreve	 at	 vedkommende	
foretak	 treffer	 tiltak,	 herunder	 om	 nødvendig	 begrensninger	
i	 kapitaloverføringer	 fra	 slike	 foretak	 til	 andre	 enheter	 i	
konsernet.

Dersom	vedkommende	myndigheter	gir	unntak	fra	plikten	 til	
å	 føre	 tilsyn	 på	 konsolidert	 grunnlag	 i	 samsvar	med	 artikkel	
22,	 skal	 de	 treffe	 andre	 egnede	 tiltak	 for	 å	 overvåke	 risiko,	
særlig	store	engasjementer,	innenfor	hele	konsernet,	herunder	i	
foretak	som	ikke	ligger	i	en	medlemsstat.

Dersom	vedkommende	myndigheter	gir	unntak	fra	anvendelsen	
av	kapitalkrav	på	konsolidert	grunnlag	i	henhold	til	artikkel	22,	
kommer	kravene	 i	artikkel	123	og	 i	kapittel	5	 i	 avdeling	V	 i	
direktiv	2006/48/EF	til	anvendelse	på	individuelt	grunnlag,	og	
kravene	i	artikkel	124	i	nevnte	direktiv	kommer	til	anvendelse	
på	tilsyn	med	verdipapirforetak	på	individuelt	grunnlag.

Artikkel 24

1.	 Som	 unntak	 fra	 artikkel	 2	 nr.	 2	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 unnta	 verdipapirforetak	 fra	 det	 konsoliderte	
kapitalkravet	 fastsatt	 i	 nevnte	 artikkel,	 forutsatt	 at	 alle	
verdipapirforetak	i	konsernet	omfattes	av	artikkel	20	nr.	2,	og	
at	konsernet	ikke	omfatter	kredittinstitusjoner.

2.	 Når	kravene	i	nr.	1	er	oppfylt,	skal	et	morverdipapirforetak	
i	en	medlemsstat	ha	en	konsolidert	ansvarlig	kapital	som	alltid	
er	større	enn	eller	lik	det	høyeste	av	følgende	to	beløp,	beregnet	
på	grunnlag	av	morverdipapirforetakets	konsoliderte	finansielle	
stilling	og	i	samsvar	med	avsnitt	3	i	dette	kapittel:

a)	 summen	 av	 kapitalkravene	 i	 artikkel	 75	 bokstav	 a)-c)	 i	
direktiv	2006/48/EF,	og	

b)	 det	beløp	som	er	fastsatt	i	artikkel	21	i	dette	direktiv.
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3.	 Når	kravene	 i	nr.	1	er	oppfylt,	 skal	et	verdipapirforetak	
kontrollert	 av	 et	 finansielt	 holdingselskap	 ha	 en	 konsolidert	
ansvarlig	kapital	som	alltid	er	større	enn	eller	lik	det	høyeste	
av	 følgende	 to	beløp,	beregnet	på	grunnlag	av	det	finansielle	
holdingselskaps	 konsoliderte	 finansielle	 stilling	 og	 i	 samsvar	
med	avsnitt	3	i	dette	kapittel:

a)	 summen	 av	 kapitalkravene	 i	 artikkel	 75	 bokstav	 a)-c)	 i	
direktiv	2006/48/EF,	og	

b)	 det	beløp	som	er	fastsatt	i	artikkel	21	i	dette	direktiv.

Artikkel 25

Som	unntak	fra	artikkel	2	nr.	2	kan	vedkommende	myndigheter	
unnta	 verdipapirforetak	 fra	 det	 konsoliderte	 kapitalkravet	
fastsatt	 i	 nevnte	 artikkel,	 forutsatt	 at	 alle	 verdipapirforetak	 i	
konsernet	er	verdipapirforetak	som	nevnt	i	artikkel	20	nr.	2	og	
3,	og	konsernet	ikke	omfatter	kredittinstitusjoner.

Når	kravene	i	første	ledd	er	oppfylt,	skal	et	morverdipapirforetak	
i	en	medlemsstat	ha	konsolidert	ansvarlig	kapital	som	alltid	er	
større	enn	eller	lik	summen	av	kravene	i	artikkel	75	bokstav	a)-c)	
i	direktiv	2006/48/EF	og	det	beløp	som	er	fastsatt	i	artikkel	21	i	
dette	direktiv,	beregnet	på	grunnlag	av	morverdipapirforetakets	
konsoliderte	 finansielle	 stilling	 og	 i	 samsvar	med	 avsnitt	 3	 i	
dette	kapittel.

Når	kravene	i	første	ledd	er	oppfylt,	skal	et	verdipapirforetak	
kontrollert	 av	 et	 finansielt	 holdingselskap	 ha	 konsolidert	
ansvarlig	kapital	som	alltid	er	større	enn	eller	lik	summen	av	
kravene	 i	 artikkel	 75	 bokstav	 a)-c)	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 og	
det	beløp	som	er	fastsatt	i	artikkel	21	i	dette	direktiv,	beregnet	
på	 grunnlag	 av	 det	 finansielle	 holdingselskaps	 konsoliderte	
finansielle	stilling	og	i	samsvar	med	avsnitt	3	i	dette	kapittel.

Avsnitt 	3

Beregning	av	konsoliderte	kapitalkrav

Artikkel 26

1.	 Dersom	muligheten	 til	unntak	fastsatt	 i	artikkel	22	 ikke	
benyttes,	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 ved	 beregning	 av	
kapitalkravene	 på	 konsolidert	 grunnlag	 fastsatt	 i	 vedlegg	 I	
og	V,	og	av	engasjementene	med	kunder	omhandlet	i	artikkel	
28-32	 og	 vedlegg	 VI,	 tillate	 at	 posisjoner	 i	 én	 institusjons	
handelsportefølje	 motregnes	 mot	 posisjoner	 i	 en	 annen	
institusjons	handelsportefølje	i	samsvar	med	reglene	fastsatt	i	
artikkel	28-32	og	i	vedlegg	I,	V	og	VI.

Dessuten	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 tillate	 at	
valutaposisjoner	i	én	institusjon	motregnes	mot	valutaposisjoner	
i	en	annen	institusjon	i	samsvar	med	reglene	fastsatt	i	vedlegg	
III	 og/eller	 vedlegg	V.	Vedkommende	myndigheter	 kan	 også	
tillate	 at	 råvareposisjoner	 i	 én	 institusjon	 motregnes	 mot	
råvareposisjoner	i	en	annen	institusjon	i	samsvar	med	reglene	
fastsatt	i	vedlegg	IV	og/eller	vedlegg	V.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 motregning	
mellom	 henholdsvis	 handelsporteføljen	 og	 valuta-	 og	
råvareposisjoner	 i	 foretak	 i	 tredjestater,	 forutsatt	 at	 følgende	
vilkår	er	oppfylt	samtidig:	

a)	 slike	foretak	er	godkjent	i	en	tredjestat	og	oppfyller	enten	
definisjonen	 av	 en	 kredittinstitusjon	 i	 artikkel	 4	 nr.	 1	 i	
direktiv	2006/48/EF,	 eller	 er	 anerkjente	verdipapirforetak	
i	tredjestater,	

b)	 slike	 foretak	 oppfyller	 på	 individuelt	 grunnlag	 regler	 for	
kapitaldekning	som	tilsvarer	reglene	fastsatt	i	dette	direktiv,	
og	

c)	 det	 finnes	 ikke	 i	 vedkommende	 tredjestat	 bestemmelser	
som	 i	 vesentlig	 grad	 kan	 påvirke	 overføring	 av	 midler	
innenfor	konsernet.

3.	 Vedkommende	myndigheter	kan	også	tillate	motregning	
som	 beskrevet	 i	 nr.	 1	 mellom	 institusjoner	 innenfor	 samme	
konsern	 som	 er	 godkjent	 i	 vedkommende	 medlemsstat,	
forutsatt	at	

a)	 det	 er	 en	 tilfredsstillende	 kapitalfordeling	 innenfor	
konsernet,	og	

b)	 de	 forskrifter,	 lover	 eller	 kontraktsmessige	 bestemmelser	
som	utgjør	rammen	for	 institusjonenes	virksomhet,	sikrer	
gjensidig	finansiell	støtte	innenfor	konsernet.

4.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 dessuten	 tillate	
motregning	som	beskrevet	i	nr.	1	mellom	institusjoner	innenfor	
et	konsern	som	oppfyller	vilkårene	i	nr.	3,	og	enhver	institusjon	
i	 samme	 konsern	 som	 er	 godkjent	 i	 en	 annen	 medlemsstat,	
forutsatt	 at	 sistnevnte	 institusjon	 er	 forpliktet	 til	 å	 oppfylle	
kapitalkravene	i	henhold	til	artikkel	18,	20	og	28	på	individuelt	
grunnlag.

Artikkel 27

1.	 Ved	beregning	av	ansvarlig	kapital	på	konsolidert	grunnlag	
kommer	artikkel	65	i	direktiv	2006/48/EF	til	anvendelse.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 med	 ansvar	 for	 tilsyn	 på	
konsolidert	grunnlag	kan	anerkjenne	de	særlige	definisjonene	av	
ansvarlig	kapital	som	kommer	til	anvendelse	på	vedkommende	
institusjoner	 i	 henhold	 til	 kapittel	 IV,	 ved	 beregningen	 av	
institusjonenes	konsoliderte	ansvarlige	kapital.

Avsnitt 	4

Tilsyn	og	kontroll	med	store	engasjementer

Artikkel 28

1.	 Institusjonene	 skal	 overvåke	 og	 kontrollere	 sine	 store	
engasjementer	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 106-118	 i	 direktiv	
2006/48/EF.

2.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 1	 skal	 institusjoner	 som	 beregner	
kapitalkravene	 for	 sin	handelsporteføljevirksomhet	 i	 samsvar	
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med	vedlegg	I	og	II,	samt	eventuelt	i	henhold	til	vedlegg	V	til	
dette	direktiv,	overvåke	og	kontrollere	sine	store	engasjementer	
i	samsvar	med	artikkel	106-118	i	direktiv	2006/48/EF,	med	de	
endringer	som	er	fastsatt	i	artikkel	29-32	i	dette	direktiv.

3.	 Senest	31.	desember	2007	skal	Kommisjonen	oversende	
til	Europaparlamentet	og	Rådet	en	rapport	om	anvendelsen	av	
dette	avsnitt	sammen	med	eventuelle	egnede	forslag.

Artikkel 29

1.	 De	 engasjementere	 med	 individuelle	 kunder	 som	 er	
knyttet	til	handelsporteføljen,	skal	beregnes	ved	å	summere	

a)	 forskjellen	 —	 dersom	 den	 er	 positiv	 —	 mellom	 en	
institusjons	 lange	og	korte	posisjoner	 i	alle	de	finansielle	
instrumenter	som	er	utstedt	av	vedkommende	kunde,	idet	
nettoposisjonen	 i	 hvert	 av	 de	 ulike	 instrumentene	 skal	
beregnes	etter	metodene	beskrevet	i	vedlegg	I,	

b)	 nettoengasjementet	 i	 tilfelle	 av	 fulltegningsgaranti	 for	 et	
gjelds-	eller	egenkapitalinstrument,	og	

c)	 engasjementer	 som	 følge	 av	 transaksjoner,	 avtaler	
og	 kontrakter	 nevnt	 i	 vedlegg	 II	 med	 vedkommende	
kunde,	 idet	 slike	 engasjementer	 beregnes	 slik	 det	 er	
fastsatt	 i	 nevnte	 vedlegg,	 når	 det	 gjelder	 beregningen	 av	
engasjementsverdier.

Med	hensyn	til	bokstav	b)	beregnes	nettoengasjementet	ved	å	
trekke	 fra	 de	 fulltegningsgarantiposisjonene	 som	 tredjemann	
har	tegnet	seg	for	eller	overtatt	på	grunnlag	av	en	formell	avtale,	
redusert	med	de	faktorer	som	er	angitt	i	nr.	41	i	vedlegg	I.

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 b)	 og	 i	 påvente	 av	 ytterligere	
samordning	 skal	 vedkommende	 myndigheter	 kreve	 at	
institusjoner	 oppretter	 systemer	 for	 å	 føre	 tilsyn	 med	 og	
kontrollere	sine	fulltegningsengasjementer	mellom	tidspunktet	
for	den	opprinnelige	 forpliktelsen	og	 første	virkedag	 i	 lys	av	
arten	av	risiko	de	påtar	seg	på	de	aktuelle	markedene.

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 c)	 skal	 artikkel	 84-89	 i	 direktiv	
2006/48/EF	utelukkes	fra	henvisningen	i	nr.	6	i	vedlegg	II	til	
dette	direktiv.

2.	 Engasjementer	 som	 er	 knyttet	 til	 handelsporteføljen,	
og	 som	 er	 inngått	 med	 grupper	 av	 kunder	 med	 innbyrdes	
forbindelser	skal	beregnes	ved	å	summere	engasjementene	med	
hver	enkelt	kunde	i	en	gruppe,	som	beregnet	i	nr.	1.

Artikkel 30

1.	 De	samlede	engasjementer	med	enkeltkunder	eller	grupper	
av	 kunder	 med	 innbyrdes	 forbindelser,	 skal	 beregnes	 ved	 å	
summere	engasjementer	med	tilknytning	til	handelsporteføljen	
og	engasjementer	uten	slik	tilknytning,	idet	det	tas	hensyn	til	
artikkel	112-117	i	direktiv	2006/48/EF.

For	 å	 beregne	 engasjementer	 utenfor	 handelsporteføljen	 skal	
institusjoner	sette	risikoen	til	null	for	engasjementer	knyttet	til	
eiendeler	 som	 trekkes	 fra	 institusjonenes	 ansvarlige	 kapital	 i	
henhold	til	artikkel	13	nr.	2	annet	ledd	bokstav	d).

2.	 Institusjonenes	samlede	engasjementer	med	enkeltkunder	
og	grupper	av	kunder	med	 innbyrdes	 forbindelser,	beregnet	 i	
samsvar	med	nr.	4,	skal	rapporteres	i	samsvar	med	artikkel	110	
i	direktiv	2006/48/EF.

Bortsett	fra	i	tilfelle	av	gjenkjøpsavtaler	eller	lånetransaksjoner	
som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	skal	beregning	av	store	
engasjementer	med	 enkeltkunder	 og	 grupper	 av	 kunder	med	
innbyrdes	forbindelser	for	rapporteringsformål	ikke	ta	hensyn	
til	kredittrisikoreduksjon.

3.	 Summen	 av	 engasjementer	 med	 en	 enkeltkunde	 eller	
en	gruppe	 av	kunder	med	 innbyrdes	 forbindelser	 i	 nr.	 1	 skal	
begrenses	i	samsvar	med	artikkel	111-117	i	direktiv	2006/48/
EF.

4.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 3	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
tillate	 at	 eiendeler	 som	 utgjør	 fordringer	 på	 og	 andre	
engasjementer	med	anerkjente	verdipapirforetak	i	tredjestater,	
og	 anerkjente	 klareringssentraler	 og	 børser	 som	 omsetter	
finansielle	instrumenter,	blir	underlagt	samme	behandling	som	
den	som	gjelder	for	institusjoner	i	henhold	til	artikkel	113	nr.	3	
i),	artikkel	115	nr.	2	og	artikkel	116	i	direktiv	2006/48/EF.

Artikkel 31

Vedkommende	myndigheter	 kan	 tillate	 at	 grensene	 fastsatt	 i	
artikkel	 111-117	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 overskrides	 dersom	
følgende	vilkår	er	oppfylt:	

a)	 engasjementer	 utenfor	 handelsporteføljen	 med	
vedkommende	 kunde	 eller	 gruppe	 av	 kunder	 overstiger	
ikke	grensene	fastsatt	i	artikkel	111-117	i	direktiv	2006/48/
EF,	som	blir	beregnet	med	henvisning	til	ansvarlig	kapital	
som	 angitt	 i	 nevnte	 direktiv,	 slik	 at	 overskridelsen	 i	 sin	
helhet	skyldes	handelsporteføljen,	

b)	 institusjonen	 oppfyller	 et	 ytterligere	 kapitalkrav	 med	
hensyn	 til	 overskridelsen	 av	 grensene	 fastsatt	 i	 artikkel	
111	nr.	 1	og	2	 i	 direktiv	2006/48/EF,	 og	dette	ytterligere	
kapitalkravet	beregnes	i	samsvar	med	vedlegg	VI	til	nevnte	
direktiv,	

c)	 når	det	har	gått	ti	dager	eller	mindre	siden	overskridelsen,	
skal	 handelsporteføljeengasjementet	 med	 vedkommende	
kunde	eller	gruppe	av	kunder	med	innbyrdes	forbindelser	
ikke	overstige	500	%	av	institusjonens	ansvarlige	kapital,	

d)	 overskridelser	 som	 har	 vart	 i	 mer	 enn	 ti	 dager,	 må	 ikke	
samlet	overstige	600	%	av	institusjonens	ansvarlige	kapital,	
og	
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e)	 institusjonene	 skal	 hver	 tredje	 måned	 rapportere	 til	
vedkommende	myndigheter	om	alle	 tilfeller	der	grensene	
fastsatt	 i	 artikkel	111	nr.	1	og	2	 i	direktiv	2006/48/EF	er	
blitt	overskredet	i	løpet	av	de	seneste	tre	månedene.

I	hvert	enkelt	tilfelle	der	grensene	er	overskredet,	skal	størrelsen	
på	overskridelsen	og	navnet	på	vedkommende	kunde	oppgis.

Artikkel 32

1.	 Vedkommende	myndigheter	skal	fastsette	framgangsmåter	
for	å	hindre	at	institusjonene	med	hensikt	omgår	de	ytterligere	
kapitalkravene	 som	de	 ellers	 skal	 oppfylle	 i	 forbindelse	med	
engasjementer	 som	 overstiger	 grensene	 fastsatt	 i	 artikkel	
111	nr.	1	og	2	 i	direktiv	2006/48/EF,	når	overskridelsene	har	
vart	i	mer	enn	ti	dager,	ved	midlertidig	å	overføre	de	aktuelle	
engasjementene	til	et	annet	selskap,	enten	innenfor	eller	utenfor	
samme	konsern,	og/eller	ved	å	foreta	kunstige	transaksjoner	for	
å	 oppheve	 engasjementet	 i	 tidagersperioden	 og	 inngå	 et	 nytt	
engasjement.

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 underrette	 Rådet	 og	
Kommisjonen	om	disse	framgangsmåtene.

Institusjonene	skal	ha	systemer	som	sikrer	at	alle	overføringer	
som	har	den	virkning	som	er	nevnt	i	første	ledd,	umiddelbart	
blir	rapportert	til	vedkommende	myndigheter.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 institusjoner	
som	 har	 tillatelse	 til	 å	 benytte	 den	 alternative	 beregningen	
av	 ansvarlig	 kapital	 i	 henhold	 til	 artikkel	 13	 nr.	 2,	 å	 benytte	
den	beregningen	 i	 forbindelse	med	 artikkel	 30	nr.	 2	 og	3	og	
artikkel	31,	forutsatt	at	vedkommende	institusjoner	pålegges	å	
oppfylle	alle	forpliktelsene	i	artikkel	110-117	i	direktiv	2006/48/
EF	med	 hensyn	 til	 engasjementer	 utenfor	 handelsporteføljen	
ved	å	benytte	ansvarlig	kapital	som	definert	i	nevnte	direktiv.

Avsnitt 	5

Verdsetting	av	posisjoner	for	rapporteringsformål

Artikkel 33

1.	 Alle	 handelsporteføljeposisjoner	 skal	 være	 underlagt	
forsvarlige	verdsettingsregler	som	angitt	 i	vedlegg	VII	del	B.	
I	henhold	til	reglene	skal	institusjoner	sikre	at	den	verdien	som	
anvendes	for	hver	handelsporteføljeposisjon,	på	en	egnet	måte	
gjenspeiler	 gjeldende	 markedsverdi.	 Den	 tidligere	 verdien	
skal	 ha	 en	 tilstrekkelig	 grad	 av	 sikkerhet	 med	 hensyn	 til	
handelsporteføljeposisjonenes	 dynamiske	 art,	 tilsynskravene	
og	 kapitalkravenes	 funksjon	 og	 formål	 med	 hensyn	 til	
handelsporteføljeposisjoner.

2.	 Handelsporteføljeposisjoner	skal	verdsettes	på	nytt	minst	
en	gang	om	dagen.

3.	 Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 lett	 tilgjengelige	
markedspriser,	 kan	 vedkommende	 myndigheter	 unnlate	 å	
anvende	kravet	fastsatt	i	nr.	1	og	2	og	kreve	at	institusjonene	
benytter	 alternative	 metoder	 for	 verdsetting,	 forutsatt	 at	
disse	 metodene	 er	 tilstrekkelig	 forsiktige	 og	 er	 godkjent	 av	
vedkommende	myndigheter.

Avsnitt 	6

Risikohåndtering	og	kapitalvurdering

Artikkel 34

Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	alle	verdipapirforetak,	
i	tillegg	til	å	oppfylle	kravene	i	artikkel	13	i	direktiv	2004/39/
EF,	 skal	 oppfylle	 kravene	 fastsatt	 i	 artikkel	 22	 og	 123	 i	
direktiv	 2006/48/EF,	 med	 forbehold	 for	 bestemmelsene	 om	
anvendelsesnivå	i	artikkel	68-73	i	sistnevnte	direktiv.

Avsnitt 	7

Rapporteringskrav

Artikkel 35

1.	 Medlemsstatene	 skal	 kreve	 at	 verdipapirforetak	
og	 kredittinstitusjoner	 gir	 vedkommende	 myndigheter	
i	 hjemstaten	 alle	 opplysninger	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
vurdere	om	 reglene	vedtatt	 i	 samsvar	med	dette	 direktiv	blir	
overholdt.	 Medlemsstatene	 skal	 også	 påse	 at	 institusjonenes	
internkontrollordninger	 og	 deres	 forvaltnings-	 og	
regnskapspraksis	gjør	det	mulig	til	enhver	tid	å	kontrollere	at	
reglene	overholdes.

2.	 Verdipapirforetak	 skal	 rapportere	 til	 vedkommende	
myndigheter,	på	den	måten	som	sistnevnte	har	fastsatt,	minst	
hver	måned	for	foretak	som	omfattes	av	artikkel	9,	minst	hver	
tredje	måned	for	foretak	som	omfattes	av	artikkel	5	nr.	1,	og	
minst	hver	sjette	måned	for	foretak	som	omfattes	av	artikkel	5	
nr.	3.

3.	 Uten	hensyn	til	nr.	2	skal	verdipapirforetak	som	omfattes	
av	 artikkel	 5	 nr.	 1	 og	 artikkel	 9,	 pålegges	 å	 gi	 opplysninger	
på	 konsolidert	 eller	 delkonsolidert	 grunnlag	 bare	 hver	 sjette	
måned.

4.	 Kredittinstitusjoner	 skal	 være	 forpliktet	 til	 å	 rapportere	
på	den	måten	vedkommende	myndigheter	har	fastsatt,	like	ofte	
som	de	er	pålagt	å	rapportere	i	henhold	til	direktiv	2006/48/EF.

5.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 kreve	 at	 institusjoner	
umiddelbart	rapporterer	til	dem	alle	tilfeller	der	deres	motparter	
i	 gjenkjøpsavtaler	 eller	 omvendte	 gjenkjøpsavtaler,	 eller	 i	
transaksjoner	 som	gjelder	utlån	og	 innlån	 av	verdipapirer	 og	
råvarer,	misligholder	sine	forpliktelser.
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KAPITTEL VI

Avsnitt	1

Vedkommende	myndigheter

Artikkel 36

1.	 Medlemsstatene	 skal	 utpeke	 de	 myndigheter	 som	 skal	
utføre	 oppgavene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv.	De	 skal	 underrette	
Kommisjonen	 om	 dette,	 med	 angivelse	 av	 en	 eventuell	
fordeling	av	oppgavene.

2.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 være	 offentlige	
myndigheter	eller	organer	 som	 i	nasjonal	 lovgivning	eller	av	
offentlige	myndigheter	er	anerkjent	som	del	av	den	eksisterende	
tilsynsordning	i	vedkommende	medlemsstat.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	 gis	 alle	 nødvendige	
fullmakter	 til	å	kunne	gjennomføre	sine	oppgaver,	 særlig	når	
det	gjelder	tilsyn	med	handelsporteføljers	sammensetning.

Avsnitt 	2

Tilsyn

Artikkel 37

1.	 Kapittel	 4	 i	 avdeling	 V	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 får	
tilsvarende	 anvendelse	 på	 tilsyn	 med	 verdipapirforetak	 i	
henhold	til	følgende:

a)	 henvisninger	til	artikkel	6	i	direktiv	2006/48/EF	skal	forstås	
som	henvisninger	til	artikkel	5	i	direktiv	2004/39/EF,	

b)	 henvisninger	 til	artikkel	22	og	123	 i	direktiv	2006/48/EF	
skal	forstås	som	henvisninger	til	artikkel	34	i	dette	direktiv,	
og	

c)	 henvisninger	 til	artikkel	44-52	i	direktiv	2006/48/EF	skal	
forstås	 som	 henvisninger	 til	 artikkel	 54	 og	 58	 i	 direktiv	
2004/39/EF.

Dersom	 et	 finansielt	 morholdingselskap	 i	 EU	 har	 som	
datterforetak	både	en	kredittinstitusjon	og	et	verdipapirforetak,	
kommer	 avdeling	 V	 kapittel	 4	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 til	
anvendelse	på	tilsyn	med	institusjoner	som	om	henvisninger	til	
kredittinstitusjoner	var	henvisninger	til	institusjoner.

2.	 Artikkel	 129	 nr.	 2	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 kommer	 også	
til	 anvendelse	 på	 godkjenning	 av	 institusjonenes	 interne	
modeller	 i	 henhold	 til	 vedlegg	 V	 til	 dette	 direktiv	 dersom	
søknaden	 er	 oversendt	 av	 en	 morkredittinstitusjon	 i	 EU	 og	
dens	 datterforetak,	 eller	 et	 morverdipapirforetak	 i	 EU	 og	
dets	 datterforetak,	 eller	 i	 fellesskap	 av	 datterforetakene	 til	 et	
finansielt	morholdingselskap	i	EU.

Perioden	for	godkjenningen	nevnt	i	første	ledd	skal	være	seks	
måneder.

Artikkel 38

1.	 Vedkommende	myndigheter	i	medlemsstatene	skal	ha	et	
nært	samarbeid	ved	utførelsen	av	de	oppgaver	som	er	fastsatt	
i	 dette	 direktiv,	 særlig	 dersom	 det	 ytes	 investeringstjenester	
på	 grunnlag	 av	 adgangen	 til	 å	 yte	 tjenester	 eller	 gjennom	
opprettelse	av	filialer.

På	 anmodning	 skal	 vedkommende	myndigheter	 gi	 hverandre	
alle	 opplysninger	 som	 kan	 bidra	 til	 å	 lette	 tilsynet	 med	
institusjoners	 kapitaldekningsgrad,	 særlig	 kontrollen	 med	 at	
reglene	fastsatt	i	dette	direktiv	overholdes.

2.	 All	 utveksling	 av	 opplysninger	 mellom	 vedkommende	
myndigheter	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 skal	 være	 underlagt	
følgende	regler	for	taushetsplikt:

a)	 når	det	gjelder	verdipapirforetak,	de	regler	som	er	fastsatt	i	
artikkel	54	og	58	i	direktiv	2004/39/EF,	og	

b)	 for	kredittinstitusjoner,	de	regler	som	er	fastsatt	 i	artikkel	
44-52	i	direktiv	2006/48/EF.	

KAPITTEL VII

Opplysninger

Artikkel 39

De	 krav	 som	 er	 fastsatt	 i	 avdeling	 V	 kapittel	 5	 i	 direktiv	
2006/48/EF,	kommer	til	anvendelse	på	verdipapirforetak.

KAPITTEL VIII

Avsnitt	1

Artikkel 40

Ved	beregning	av	minstekravene	til	kapital	for	motpartsrisiko	i	
henhold	til	dette	direktiv,	samt	ved	beregning	av	minstekravene	
til	 kapital	 for	 kredittrisiko	 i	 henhold	 til	 direktiv	 2006/48/
EF,	 og	 uten	 at	 dette	 berører	 bestemmelsene	 i	 del	 2	 nr.	 6	
i	 vedlegg	 III	 til	 nevnte	 direktiv,	 skal	 engasjementer	 med	
anerkjente	 verdipapirforetak	 i	 tredjestater	 og	 engasjementer	
med	 anerkjente	 klareringssentraler	 og	 børser	 behandles	 som	
engasjementer	med	institusjoner.

Avsnitt 	2

Gjennomføringsmyndighet

Artikkel 41

1.	 Kommisjonen	 skal	 treffe	 beslutning	 om	 eventuelle	
tekniske	tilpasninger	etter	framgangsmåten	i	artikkel	42	nr.	2	
på	følgende	områder:

a)	 klargjøring	 av	 definisjonene	 i	 artikkel	 3	 for	 å	 sikre	 en	
ensartet	anvendelse	av	dette	direktiv,	
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b)	 klargjøring	av	definisjonene	i	artikkel	3	for	å	ta	hensyn	til	
utviklingen	i	finansmarkedene,	

c)	 endring	 av	 størrelsen	 på	 startkapitalen	 fastsatt	 i	 artikkel	
5-9	og	beløpet	nevnt	i	artikkel	18	nr.	2,	for	å	ta	hensyn	til	
utviklingen	på	det	økonomiske	og	pengepolitiske	området,	

d)	 justering	av	kategoriene	av	verdipapirforetak	i	artikkel	20	
nr.	2	og	3	for	å	ta	hensyn	til	utviklingen	i	finansmarkedene,	

e)	 klargjøring	av	kravene	fastsatt	i	artikkel	21	for	å	sikre	en	
ensartet	anvendelse	av	dette	direktiv,	

f)	 tilpasning	 av	 terminologien	 og	 formuleringen	 av	
definisjoner	i	samsvar	med	senere	rettsakter	om	institusjoner	
og	tilknyttede	forhold,	

g)	 justering	av	de	tekniske	bestemmelsene	i	vedlegg	I-VII	som	
et	resultat	av	utviklingen	i	finansmarkedene,	risikomåling,	
regnskapsstandarder	 eller	 –krav	 som	 tar	 hensyn	 til	
Fellesskapets	 regelverk,	 eller	 som	 gjelder	 tilnærming	 av	
tilsynspraksis,	eller	

h)	 tekniske	 tilpasninger	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	 resultatet	 av	
gjennomgåelsen	nevnt	i	artikkel	65	nr.	3	i	direktiv	2004/39/
EF.

2.	 Ingen	av	de	vedtatte	gjennomføringstiltak	kan	endre	de	
grunnleggende	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

Artikkel 42

1.	 Kommisjonen	skal	bistås	av	Den	europeiske	komité	for	
bankspørsmål	 nedsatt	 ved	 kommisjonsbeslutning	 2004/10/
EF(1)	av	5.	november	2003	(heretter	kalt	«Komiteen»).

2.	 Når	 det	 vises	 til	 dette	 nummer,	 får	 framgangsmåten	 i	
artikkel	5	i	beslutning	1999/468/EF	anvendelse,	samtidig	som	
det	tas	hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	7	nr.	
3	og	artikkel	8.

Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	tre	måneder.

3.	 Ved	utløpet	 av	 en	 toårsperiode	 etter	 at	 dette	 direktiv	 er	
vedtatt,	og	senest	1.	april	2008,	skal	anvendelsen	av	dette	direktivs	
bestemmelser	om	vedtakelse	av	 tekniske	regler,	endringer	og	
beslutninger	etter	framgangsmåten	i	nr.	2,	opphøre,	uten	at	det	
berører	de	gjennomføringstiltak	som	allerede	er	vedtatt.	Etter	
forslag	fra	Kommisjonen	og	etter	framgangsmåten	i	traktatens	
artikkel	 251	 kan	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 fornye	 disse	
bestemmelsene,	 og	 skal	 for	 dette	 formål	 gjennomgå	 dem	 på	
nytt	innen	utløpet	av	nevnte	periode,	eller	innen	datoen	nevnt	i	
dette	nummer,	alt	etter	hvilket	tidspunkt	som	inntreffer	først.

4.	 Komiteen	fastsetter	sin	forretningsorden.

Avsnitt 	3

Overgangsbestemmelser

Artikkel 43

Artikkel	152	nr.	1-7	i	direktiv	2006/48/EF	kommer	i	samsvar	
med	artikkel	2	og	kapittel	V	avsnitt	2	og	3	i	dette	direktiv	til	

(1)	 EUT	L	3	av	7.1.2004,	s.	36.

anvendelse	 på	 verdipapirforetak	 som	 beregner	 risikovektede	
engasjementsbeløp	med	hensyn	til	vedlegg	II	til	dette	direktiv	
i	samsvar	med	artikkel	84-89	i	direktiv	2006/48/EF,	eller	som	
benytter	 metoden	 for	 avansert	 måling	 som	 angitt	 i	 artikkel	
105	 i	 nevnte	 direktiv	 for	 beregning	 av	 sine	 kapitalkrav	 for	
operasjonell	risiko.

Artikkel 44

Fram	 til	 31.	 desember	 2012	 kan	 medlemsstatene	
for	 verdipapirforetak	 hvis	 relevante	 indikator	 for	
forretningsområdet	 handels-	 og	 salgsvirksomhet	 utgjør	minst	
50	%	av	summen	av	relevante	indikatorer	for	samtlige	av	deres	
forretningsområder	i	samsvar	med	dette	direktivs	artikkel	20	og	
nr.	1-4	i	del	2	i	vedlegg	X	til	direktiv	2006/48/EF,	anvende	en	
prosentandel	på	15	%	for	forretningsområdet	«handel	og	salg».

Artikkel 45

1.	 Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	verdipapirforetak	
overskrider	grensene	for	store	engasjementer	fastsatt	i	artikkel	
111	 i	 direktiv	 2006/48/EF.	 Verdipapirforetak	 trenger	 ikke	 ta	
med	 eventuelle	 overskridelser	 i	 sin	 beregning	 av	 kapitalkrav	
som	overskrider	 disse	 grensene,	 slik	 det	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	
75	bokstav	b)	i	nevnte	direktiv.	Dette	skjønn	kan	utøves	fram	
til	31.	desember	2010,	eller	fram	til	ikrafttredelsestidspunktet	
for	eventuelle	endringer	når	det	gjelder	behandlingen	av	store	
engasjementer	 i	 henhold	 til	 artikkel	 119	 i	 direktiv	 2006/48/
EF,	alt	etter	hvilket	tidspunkt	som	inntreffer	først.	For	at	dette	
alternativet	 skal	 kunne	 benyttes,	 skal	 følgende	 vilkår	 være	
oppfylt:

a)	 verdipapirforetaket	 yter	 investeringstjenester	 eller	
driver	 investeringsvirksomhet	 knyttet	 til	 de	 finansielle	
instrumentene	 oppført	 i	 nr.	 5,	 6,	 7,	 9	 og	 10	 i	 avsnitt	C	 i	
vedlegg	I	til	direktiv	2004/39/EF,	

b)	 verdipapirforetaket	 yter	 ikke	 slike	 investeringstjenester	
eller	 driver	 ikke	 slik	 investeringsvirksomhet	 for	 eller	 på	
vegne	av	detaljkunder,	

c)	 overskridelse	av	grensene	omhandlet	i	den	innledende	delen	
av	dette	nummer	oppstår	i	forbindelse	med	engasjementer	
som	 følger	 av	 kontrakter	 som	 er	 finansielle	 instrumenter	
som	oppført	i	bokstav	a),	og	som	er	knyttet	til	råvarer	eller	
underliggende	instrumenter	i	henhold	til	nr.	10	i	avsnitt	C	i	
vedlegg	I	til	direktiv	2004/39/EF	(markeder	for	finansielle	
instrumenter)	 og	 beregnes	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 III	
og	 IV	 til	 direktiv	 2006/48/EF,	 eller	 i	 forbindelse	 med	
engasjementer	som	er	resultat	av	kontrakter	om	levering	av	
råvarer	eller	utslippstillatelser,	og	

d)	 verdipapirforetaket	 har	 en	 dokumentert	 strategi	 for	
forvaltning	 og	 særlig	 for	 kontroll	 og	 begrensning	 av	
risiko	 som	 oppstår	 på	 grunn	 av	 konsentrasjonen	 av	



Nr.	59/280 24.10.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

engasjementer.	 Verdipapirforetaket	 skal	 umiddelbart	
underrette	vedkommende	myndigheter	om	denne	strategien	
og	alle	vesentlige	endringer	av	denne.	Verdipapirforetaket	
skal	 treffe	 hensiktsmessige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 en	 løpende	
overvåking	av	 låntakeres	kredittverdighet,	 i	 samsvar	med	
deres	 innvirkning	 på	 konsentrasjonen	 av	 risiko.	 Disse	
tiltakene	skal	sette	verdipapirforetaket	i	stand	til	å	reagere	
hensiktsmessig	og	 tilstrekkelig	 raskt	på	enhver	 svekkelse	
av	denne	kredittverdigheten.

2.	 Når	et	verdipapirforetak	overskrider	de	interne	grensene	
som	er	fastsatt	i	henhold	til	strategien	nevnt	i	nr.	1	bokstav	d),	
skal	 det	 umiddelbart	 gi	 vedkommende	myndigheter	melding	
om	overskridelsens	størrelse	og	art	og	om	motparten.

Artikkel 46

Som	unntak	fra	artikkel	20	nr.	1	kan	vedkommende	myndigheter	
fram	 til	 31.	 desember	 2011	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle	 velge	 ikke	
å	 anvende	 kapitalkrav	 som	 følge	 av	 artikkel	 75	 bokstav	
d)	 i	 direktiv	 2006/48/EF	 med	 hensyn	 til	 verdipapirforetak	
som	 artikkel	 20	 nr.	 2	 og	 3	 ikke	 kommer	 til	 anvendelse	 på,	
hvis	 samlede	 handelsporteføljeposisjoner	 aldri	 overstiger	
50	 millioner	 euro,	 og	 hvis	 gjennomsnittlige	 antall	 relevante	
ansatte	i	løpet	av	regnskapsåret	ikke	overstiger	100.

Isteden	skal	kapitalkravet	for	disse	verdipapirforetakene	minst	
være	det	laveste	beløpet	av	

a)	 kapitalkravene	i	artikkel	75	bokstav	d)	i	direktiv	2006/48/
EF,	og	

b)	 12/88	av	det	høyeste	av	

i)		 summen	av	kapitalkravene	i	artikkel	75	bokstav	a)-c)	i	
direktiv	2006/48/EF	og	

ii)	 det	beløp	som	er	fastsatt	 i	artikkel	21	i	dette	direktiv,	
uten	hensyn	til	artikkel	20	nr.	5.

Dersom	 bokstav	 b)	 kommer	 til	 anvendelse,	 skal	 det	 skje	 en	
gradvis	økning	minst	én	gang	i	året.

Anvendelsen	 av	 dette	 unntak	 skal	 ikke	 føre	 til	 en	 reduksjon	
i	det	generelle	nivået	for	kapitalkrav	for	et	verdipapirforetak,	
sammenlignet	med	kravene	31.	desember	2006,	med	mindre	en	
slik	reduksjon	er	behørig	begrunnet	i	en	reduksjon	av	størrelsen	
på	verdipapirforetakets	virksomhet.

Artikkel 47

Fram	til	31.	desember	2009,	eller	en	tidligere	dato	som	i	hvert	
enkelt	 tilfelle	 fastsettes	 av	 vedkommende	 myndigheter,	 kan	
institusjoner	 som	 har	 fått	 anerkjent	 en	 modell	 for	 spesifikk	
risiko	før	1.	januar	2007	i	samsvar	med	nr.	1	i	vedlegg	V,	for	
denne	eksisterende	anerkjennelsen	anvende	nr.	4	og	8	i	vedlegg	
V	til	direktiv	93/6/EØF	med	den	ordlyd	som	gjaldt	før	1.	januar	
2007.

Artikkel 48

1.	 Bestemmelsene	 om	 kapitalkrav	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	
og	 direktiv	 2006/48/EF	 kommer	 ikke	 til	 anvendelse	 på	
verdipapirforetak	 hvis	 hovedvirksomhet	 utelukkende	 består	 i	
å	yte	investeringstjenester	eller	drive	investeringsvirksomhet	i	
tilknytning	til	de	finansielle	instrumentene	som	er	oppført	i	nr.	
5,	6,	7,	9	og	10	i	avsnitt	C	i	vedlegg	I	til	direktiv	2004/39/EF,	og	
som	ikke	var	omfattet	av	direktiv	93/22/EØF(1)	31.	desember	
2006.	Dette	unntaket	gjelder	fram	til	31.	desember	2010,	eller	
fram	 til	 ikrafttredelsestidspunktet	 for	 eventuelle	 endringer	 i	
henhold	til	nr.	2	og	3,	alt	etter	hvilket	tidspunkt	som	inntreffer	
først.

2.	 Som	en	del	av	den	revisjon	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	
65	nr.	3	i	direktiv	2004/39/EF,	skal	Kommisjonen,	på	grunnlag	
av	offentlige	høringer	og	i	lys	av	drøftinger	med	vedkommende	
myndigheter,	 avlegge	 en	 rapport	 til	 Europaparlamentet	 og	
Rådet	om

a)	 en	 egnet	 ordning	 for	 tilsyn	 med	 verdipapirforetak	
hvis	 hovedvirksomhet	 utelukkende	 består	 i	 å	 yte	
investeringstjenester	 eller	 drive	 investeringsvirksomhet	 i	
tilknytning	til	de	råvarederivatene	eller	derivatkontraktene	
som	er	oppført	i	nr.	5,	6,	7,	9	og	10	i	avsnitt	C	i	vedlegg	I	til	
direktiv	2004/39/EF,	og	

b)	 ønskeligheten	av	å	endre	direktiv	2004/39/EF	for	å	opprette	
en	ny	kategori	av	verdipapirforetak	hvis	hovedvirksomhet	
utelukkende	består	i	å	yte	investeringstjenester	eller	drive	
investeringsvirksomhet	 i	 tilknytning	 til	 de	 finansielle	
instrumentene	som	er	oppført	i	nr.	5,	6,	7,	9	og	10	i	avsnitt	
C	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 2004/39/EF,	 og	 som	 gjelder	
energiforsyning	 (herunder	 elektrisk	 kraft,	 kull,	 gass	 og	
olje).

3.	 På	grunnlag	av	rapporten	nevnt	i	nr.	2	kan	Kommisjonen	
framlegge	forslag	til	endringer	av	dette	direktiv	og	av	direktiv	
2006/48/EF.

Avsnitt 	4

Sluttbestemmelser

Artikkel 49

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 31.	 desember	 2006	 vedta	
og	kunngjøre	de	lover	og	forskrifter	som	er	nødvendige	for	å	
etterkomme	artikkel	2,	3,	11,	13,	17,	18,	19,	20,	22,	23,	24,	25,	
29,	30,	33,	34,	35,	37,	39,	40,	41,	43,	44	og	50	og	vedlegg	I,	
II,	III,	V	og	VII.	De	skal	umiddelbart	oversende	Kommisjonen	
teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	 sammenligningstabell	
som	 viser	 sammenhengen	 mellom	 disse	 bestemmelsene	 og	
bestemmelsene	i	dette	direktiv.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	1.	januar	2007.

(1)	 Rådsdirektiv	93/22/EØF	av	10.	mai	1993	om	investeringstjenester	i	forbin-
delse	med	verdipapir	(EFT	L	141	av	11.6.1993,	s.	27).	Direktivet	sist	endret	
ved	direktiv	2002/87/EF.
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Disse	bestemmelsene	skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	 til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	
til	 direktivet	 når	 de	 kunngjøres.	 De	 skal	 også	 inneholde	 en	
erklæring	om	at	henvisninger	i	gjeldende	lover	og	forskrifter	til	
de	direktiver	som	oppheves	ved	dette	direktiv,	skal	forstås	som	
henvisninger	til	dette	direktiv.

2.	 Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de	viktigste	internrettslige	bestemmelser	som	de	vedtar	på	det	
området	dette	direktiv	omhandler.

Artikkel 50

1.	 Artikkel	152	nr.	8-14	i	direktiv	2006/48/EF	får	tilsvarende	
anvendelse	 med	 hensyn	 til	 dette	 direktiv,	 med	 forbehold	
for	 følgende	 bestemmelser	 som	 kommer	 til	 anvendelse	 der	
skjønnet	nevnt	i	artikkel	152	nr.	8	i	direktiv	2006/48/EF	utøves:

a)	 henvisninger	 til	 direktiv	 2006/48/EF	 i	 nr.	 7	 i	 vedlegg	 II	
til	dette	direktiv	skal	forstås	som	henvisninger	til	direktiv	
2000/12/EF	med	den	ordlyd	som	gjaldt	før	1.	januar	2007,	
og	

b)	 nr.	4	i	vedlegg	II	 til	dette	direktiv	kommer	til	anvendelse	
med	den	ordlyd	som	gjaldt	før	1.	januar	2007.

2.	 Artikkel	157	nr.	3	 i	direktiv	2006/48/EF	 får	 tilsvarende	
anvendelse	med	hensyn	til	artikkel	18	og	20	i	dette	direktiv.

Artikkel 51

Senest	 1.	 januar	 2011	 skal	 Kommisjonen	 gjennomgå	 og	
framlegge	 for	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 en	 rapport	 om		

anvendelsen	av	dette	direktiv,	sammen	med	eventuelle	passende	
forslag	til	endringer.

Artikkel 52

Direktiv	 93/6/EØF,	 som	 endret	 ved	 de	 direktiver	 som	 er	
nevnt	 i	 vedlegg	 VIII	 del	 A,	 oppheves,	 uten	 at	 det	 berører	
medlemsstatenes	 forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	
innarbeiding	 i	 nasjonal	 lovgivning	 av	 direktivene	 oppført	 i	
vedlegg	VIII	del	B.

Henvisninger	 til	 de	 opphevede	 direktivene	 skal	 forstås	
som	 henvisninger	 til	 dette	 direktiv	 og	 leses	 som	 angitt	 i	
sammenligningstabellen	i	vedlegg	IX.

Artikkel 53

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

Artikkel 54

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Strasbourg,	14.	juni	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES	 H.	WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG I

BEREGNING	AV	KAPITALKRAV	FOR	POSISJONSRISIKO

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Beregning	av	nettoposisjoner

1.	 Forskjellen	mellom	en	institusjons	lange	(korte)	posisjoner	og	korte	(lange)	posisjoner	i	samme	egenkapitalinstrument,	
gjeldsinstrument	og	konvertible	instrumenter	samt	identiske	finansielle	terminkontrakter,	opsjoner,	verdipapirer	med	
kjøpsrett	og	dekkede	verdipapirer	med	kjøpsrett	skal	være	institusjonens	nettoposisjon	i	hvert	av	disse	forskjellige	
instrumentene.	Ved	beregning	av	nettoposisjonen	skal	vedkommende	myndigheter	tillate	at	posisjoner	i	derivater	
blir	behandlet,	som	angitt	i	nr.	4-7,	som	posisjoner	i	det	(eller	de)	underliggende	(eller	nominelle)	verdipapiret	eller	
verdipapirene.	Det	skal	ikke	tas	hensyn	til	institusjonens	beholdning	av	egne	gjeldsinstrumenter	ved	beregningen	
av	spesifikk	risiko	i	henhold	til	nr.	14.

2.	 Det	er	ikke	tillatt	å	motregne	et	konvertibelt	verdipapir	med	motgående	posisjoner	i	det	underliggende	instrument,	
med	mindre	vedkommende	myndigheter	innfører	en	praksis	som	tar	hensyn	til	sannsynligheten	for	at	et	bestemt	
konvertibelt	verdipapir	blir	konvertert,	eller	de	stiller	krav	om	kapitaldekning	for	eventuelle	tap	konverteringen	kan	
medføre.

3.	 Alle	nettoposisjoner,	uavhengig	av	fortegn,	skal	daglig	omregnes	til	institusjonens	rapporteringsvaluta	til	gjeldende	
spotkurs	før	de	summeres.

Særlige	instrumenter

4.	 Børsomsatte	 renteterminkontrakter,	 framtidige	 renteavtaler	 (FRA)	 og	 terminforpliktelser	 til	 kjøp	 eller	 salg	 av	
gjeldsinstrumenter	skal	behandles	som	kombinasjoner	av	lange	og	korte	posisjoner.	En	lang	posisjon	i	børsomsatte	
renteterminkontrakter	skal	derfor	behandles	som	en	kombinasjon	av	et	innlån	som	forfaller	på	leveringstidspunktet	for	
den	børsomsatte	renteterminkontrakten,	og	et	innehav	av	en	eiendel	med	samme	forfallsdato	som	det	underliggende	
instrument	 eller	 den	 underliggende	 nominelle	 posisjon	 for	 vedkommende	 børsomsatte	 renteterminkontrakt.	
På	 tilsvarende	 måte	 skal	 en	 solgt	 framtidig	 renteavtale	 behandles	 som	 en	 lang	 posisjon	 med	 forfallsdato	 på	
oppgjørstidspunktet	pluss	kontraktsperioden,	og	 som	en	kort	posisjon	med	 forfall	på	oppgjørstidspunktet.	Både	
innlånet	og	eiendelen	skal	oppføres	i	den	første	kategorien	i	tabell	1	i	nr.	14	for	å	beregne	kapitalkravet	for	spesifikk	
risiko	knyttet	til	børsomsatte	renteterminkontrakter	og	framtidige	renteavtaler.	En	terminforpliktelse	til	å	kjøpe	et	
gjeldsinstrument	skal	behandles	som	en	kombinasjon	av	et	innlån	med	forfall	på	leveringstidspunktet	og	en	lang	
spotposisjon	i	selve	gjeldsinstrumentet.	Innlånet	skal	oppføres	i	den	første	kategorien	i	tabell	1	i	nr.	14	med	henblikk	
på	beregning	av	spesifikk	risiko,	og	gjeldsinstrumentet	i	den	relevante	kolonnen	i	samme	tabell.

Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	kapitalkravet	for	en	børsomsatt	terminkontrakt	settes	til	samme	margin	
som	børsen	selv	krever,	dersom	de	er	overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	på	den	risiko	terminkontrakten	
innebærer,	og	om	at	den	minst	tilsvarer	det	kapitalkrav	for	en	terminkontrakt	som	ville	følge	av	en	beregning	gjort	
ved	hjelp	av	metoden	beskrevet	i	dette	vedlegg,	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	interne	modeller	som	beskrevet	
i	vedlegg	V.	Vedkommende	myndigheter	kan	også	tillate	at	kapitalkravet	for	en	OTC-derivatkontrakt	av	den	type	
som	er	omhandlet	i	dette	nummer,	og	som	klareres	av	en	klareringssentral	som	er	anerkjent	av	dem,	tilsvarer	den	
margin	som	kreves	av	klareringssentralen,	dersom	de	er	overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	på	den	risiko	
derivatkontrakten	innebærer,	og	om	at	den	minst	tilsvarer	det	kapitalkrav	for	vedkommende	kontrakt	som	ville	følge	
av	en	beregning	gjort	ved	hjelp	av	metoden	i	dette	vedlegg,	eller	ved	bruk	av	metoden	med	interne	modeller	som	
beskrevet	i	vedlegg	V.

I	dette	nummer	menes	med	«lang	posisjon»	en	posisjon	der	en	institusjon	har	fastsatt	den	rentesats	den	vil	motta	
på	et	tidspunkt	i	framtiden,	og	med	«kort	posisjon»	en	posisjon	der	en	institusjon	har	fastsatt	den	rentesats	den	skal	
betale	på	et	tidspunkt	i	framtiden.

5.	 Opsjoner	 knyttet	 til	 renter,	 gjeldsinstrumenter,	 egenkapitalinstrumenter,	 egenkapitalindekser,	 finansielle	
terminkontrakter,	bytteavtaler	og	valutaer	skal,	med	hensyn	til	dette	vedlegg,	behandles	som	om	de	var	posisjoner	
med	samme	verdi	som	de	underliggende	instrumenter	som	opsjonene	er	knyttet	til,	multiplisert	med	deltaverdien.	De	
posisjonene	som	da	framkommer,	kan	avregnes	mot	posisjoner	i	samme	underliggende	verdipapirer	eller	derivater.	
Den	deltaverdi	som	anvendes,	skal	være	enten	den	som	benyttes	på	vedkommende	børs,	den	som	er	beregnet	av	
vedkommende	myndigheter	 eller,	 dersom	en	 slik	deltaverdi	 ikke	finnes,	 eller	 for	OTC-opsjoner,	 den	deltaverdi	
institusjonen	 selv	 har	 beregnet,	 forutsatt	 at	 den	modellen	 som	 institusjonen	 benytter,	 betraktes	 som	 rimelig	 av	
vedkommende	myndigheter.

Vedkommende	myndigheter	kan	imidlertid	fastsette	at	institusjoner	skal	beregne	deltaverdien	ved	hjelp	av	en	
metode	som	disse	myndigheter	angir.
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Det	skal	finnes	dekning	for	annen	risiko	enn	deltarisiko	i	forbindelse	med	opsjoner.	Vedkommende	myndigheter	
kan	tillate	at	kravet	til	kapitaldekning	for	en	utstedt	børsomsatt	opsjon	er	lik	den	margin	børsen	selv	krever,	dersom	
de	er	overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	på	den	risiko	opsjonen	innebærer,	og	om	at	den	minst	tilsvarer	
det	kapitalkrav	for	en	opsjon	som	ville	følge	av	en	beregning	gjort	ved	hjelp	av	metoden	beskrevet	senere	i	dette	
vedlegg,	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	interne	modeller	som	beskrevet	i	vedlegg	V.	Vedkommende	myndigheter	
kan	også	tillate	at	kapitalkravet	for	en	OTC-opsjon	som	klareres	av	en	klareringssentral	som	er	anerkjent	av	dem,	
tilsvarer	den	margin	som	kreves	av	klareringssentralen,	dersom	de	er	overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	
på	den	risiko	opsjonen	innebærer,	og	om	at	den	minst	tilsvarer	det	kapitalkrav	for	en	OTC-opsjon	som	ville	følge	av	
en	beregning	gjort	ved	hjelp	av	metoden	beskrevet	senere	i	dette	vedlegg,	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	interne	
modeller	som	beskrevet	i	vedlegg	V.	Vedkommende	myndigheter	kan	dessuten	tillate	at	kapitalkravet	for	en	kjøpt	
børsomsatt	opsjon	eller	en	OTC-opsjon	er	det	samme	som	for	det	underliggende	instrument,	forutsatt	at	kapitalkravet	
som	 er	 beregnet	 på	 denne	måten,	 ikke	 overstiger	 opsjonens	markedsverdi.	Det	 tilsvarende	 kapitalkravet	 for	 en	
utstedt	OTC-opsjon	skal	beregnes	i	forhold	til	det	underliggende	instrument.

6.	 Verdipapirer	med	kjøpsrett	som	gjelder	gjeldsinstrumenter	og	egenkapitalinstrumenter,	skal	behandles	på	samme	
måte	som	opsjoner	i	nr.	5.

7.	 Bytteavtaler	skal	med	hensyn	til	renterisiko	behandles	på	samme	grunnlag	som	balanseførte	instrumenter.	Følgelig	
skal	en	rentebytteavtale	som	innebærer	at	en	institusjon	mottar	flytende	rente	og	betaler	fast	rente,	behandles	som	
en	kombinasjon	av	en	lang	posisjon	i	et	instrument	med	flytende	rente	med	en	løpetid	som	er	lik	perioden	fram	til	
neste	rentefastsettelse,	og	en	kort	posisjon	i	et	instrument	med	fast	rente	med	samme	løpetid	som	rentebytteavtalen	
selv.

A.	 BEHANDLING	AV	SELGEREN	AV	BESKYTTELSE

8.	 Når	 det	 skal	 beregnes	 kapitalkrav	 for	 markedsrisiko	 for	 den	 part	 som	 påtar	 seg	 kredittrisikoen	 («selgeren	 av	
beskyttelse»),	skal	kredittderivatkontraktens	nominelle	beløp	benyttes,	med	mindre	annet	er	angitt.	Ved	beregning	
av	den	spesifikke	risiko	anvendes,	med	unntak	for	totalavkastningsbytteavtaler,	kredittderivatkontraktens	løpetid	
istedenfor	forpliktelsens	løpetid.	Posisjoner	fastsettes	slik:

i)	 En	totalavkastningsbytteavtale	skaper	en	lang	posisjon	i	den	generelle	markedsrisiko	for	referanseforpliktelsen	
og	en	kort	posisjon	i	den	generelle	markedsrisiko	for	en	statsobligasjon	som	har	en	løpetid	tilsvarende	perioden	
fram	til	neste	rentefastsettelse,	og	som	er	gitt	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	vedlegg	VI	til	direktiv	2006/48/
EF.	Den	skaper	også	en	lang	posisjon	i	den	spesifikke	risiko	for	referanseforpliktelsen.

ii)	 En	kredittbytteavtale	skaper	ikke	noen	posisjon	når	det	gjelder	generell	markedsrisiko.	Når	det	gjelder	spesifikk	
risiko,	 skal	 institusjonen	 registrere	 en	 syntetisk	 lang	 posisjon	 i	 referanseenhetens	 forpliktelse,	med	mindre	
derivatet	blir	vurdert	eksternt	og	oppfyller	vilkårene	for	et	kvalifisert	gjeldsinstrument;	i	så	fall	blir	det	registrert	
en	lang	posisjon	i	derivatet.	Dersom	det	skal	betales	premier	eller	renter	innenfor	rammen	av	produktet,	skal	
disse	kontantstrømmene	framstilles	som	nominelle	posisjoner	i	statsobligasjoner.

iii)	 Et	kredittilknyttet	verdipapir	knyttet	til	én	forpliktelse	(single	name	credit	linked	note)	skaper	en	lang	posisjon	
i	den	generelle	markedsrisiko	for	selve	instrumentet,	som	et	renteprodukt.	Med	hensyn	til	den	spesifikke	risiko	
skapes	det	 en	 syntetisk	 lang	posisjon	 i	 referanseenhetens	 forpliktelse.	Nok	en	 lang	posisjon	 skapes	når	det	
gjelder	utstederen	av	 instrumentet.	Dersom	et	kredittilknyttet	verdipapir	har	 en	ekstern	kredittvurdering	og	
oppfyller	vilkårene	for	et	kvalifisert	gjeldsinstrument,	er	det	bare	nødvendig	å	registrere	en	enkelt	lang	posisjon	
med	instrumentets	spesifikke	risiko.

iv)	 I	 tillegg	 til	en	 lang	posisjon	 i	den	spesifikke	risiko	for	utstederen	av	 instrumentet,	skaper	et	kredittilknyttet	
verdipapir	knyttet	til	flere	forpliktelser	med	forholdsmessig	beskyttelse	en	posisjon	i	hver	enkelt	referanseenhet,	
der	det	samlede	nominelle	kontraktsbeløp	fordeles	på	de	forskjellige	posisjonene,	avhengig	av	hvor	stor	del	av	
det	samlede	nominelle	beløp	hvert	engasjement	i	referanseenheten	utgjør.	Dersom	mer	enn	én	forpliktelse	i	en	
referanseenhet	kan	velges,	bestemmes	den	spesifikke	risiko	av	den	forpliktelsen	som	har	høyest	risikovekt.

Dersom	et	kredittilknyttet	verdipapir	knyttet	til	flere	forpliktelser	har	en	ekstern	kredittvurdering	og	oppfyller	
vilkårene	for	et	kvalifisert	gjeldsinstrument,	er	det	bare	nødvendig	å	registrere	en	enkelt	lang	posisjon	med	
instrumentets	spesifikke	risiko.

v)	 Et	kredittderivat	der	beskyttelsen	opphører	etter	første	utløsende	hendelse,	skaper	en	posisjon	for	det	nominelle	
beløp	 i	 en	 forpliktelse	 fra	 hver	 enkelt	 referanseenhet.	 Dersom	 det	 høyeste	 beløpet	 som	 utbetales	 ved	 en	
kreditthendelse	 er	mindre	 enn	 kapitalkravet	 i	 henhold	 til	metoden	 i	 første	 punktum	 i	 dette	 punkt,	 kan	 det	
høyeste	betalingsbeløpet	utgjøre	kapitalkravet	for	spesifikk	risiko.	
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Et	kredittderivat	der	beskyttelsen	opphører	etter	andre	utløsende	hendelse,	skaper	en	posisjon	for	det	nominelle	
beløp	i	forpliktelsen	for	hver	referanseenhet	minus	én	(den	med	det	laveste	kapitalkravet	for	spesifikk	risiko).	
Dersom	det	høyeste	beløpet	som	skal	utbetales	ved	en	kreditthendelse	er	mindre	enn	kapitalkravet	i	henhold	til	
metoden	i	første	punktum	i	dette	punkt,	kan	dette	beløpet	tas	som	kapitalkravet	for	spesifikk	risiko.

Dersom	 et	 kredittderivat	 der	 beskyttelsen	 opphører	 etter	 første	 eller	 andre	 utløsende	 hendelse,	 blir	 vurdert	
eksternt	og	oppfyller	vilkårene	for	et	kvalifisert	gjeldsinstrument,	trenger	selgeren	av	beskyttelse	bare	å	beregne	
én	spesifikk	risiko	som	gjenspeiler	kredittvurderingen	av	derivatet.

B.	 BEHANDLING	AV	KJØPEREN	AV	BESKYTTELSE

For	den	part	som	overfører	kredittrisiko,	blir	posisjonene	fastsatt	som	det	omvendte	av	det	som	gjelder	 for	
selgeren	av	beskyttelse,	med	unntak	av	et	kredittilknyttet	verdipapir	(som	ikke	medfører	noen	kort	posisjon	
i	 utstederen).	Dersom	 det	 på	 et	 gitt	 tidspunkt	 foreligger	 en	 kjøpsopsjon	 i	 kombinasjon	med	 en	 økning	 av	
vederlaget,	behandles	dette	tidspunktet	som	beskyttelsens	løpetid.	I	tilfelle	av	kredittderivater	der	beskyttelsen	
opphører	etter	n-te	utløsende	hendelse,	tillates	kjøpere	av	beskyttelse	å	motregne	spesifikk	risiko	for	n-1	av	de	
underliggende	eiendelene	(dvs.	de	n-1-eiendelene	med	lavest	spesifikk	risiko).

9.	 Institusjoner	 som	 foretar	 verdsetting	 til	 markedsverdi	 og	 beregner	 renterisikoen	 i	 forbindelse	 med	 derivater	
omhandlet	 i	nr.	4-7	på	grunnlag	av	nåverdien	av	 framtidige	kontantstrømmer,	kan	anvende	 følsomhetsmodeller	
til	å	beregne	ovennevnte	posisjoner,	og	kan	anvende	slike	modeller	på	enhver	obligasjon	som	amortiseres	over	sin	
gjenværende	løpetid	og	ikke	ved	en	samlet	tilbakebetaling	av	hovedstolen.	Både	modellen	og	institusjonens	bruk	
av	modellen	må	være	godkjent	av	vedkommende	myndigheter.	Disse	modellene	bør	føre	 til	posisjoner	som	har	
samme	følsomhet	overfor	renteendringer	som	de	underliggende	kontantstrømmene.	Følsomheten	må	vurderes	på	
grunnlag	av	uavhengige	bevegelser	i	et	utvalg	av	rentesatser	fordelt	over	hele	avkastningskurven,	med	minst	ett	
følsomhetspunkt	innenfor	hver	av	forfallskategoriene	i	tabell	2	i	nr.	20.	Posisjonene	skal	inngå	i	beregningen	av	
kapitalkravene	i	henhold	til	bestemmelse	i	nr.	17-32.

10.	 Institusjoner	som	ikke	anvender	modellene	 i	nr.	9,	kan	med	samtykke	fra	vedkommende	myndigheter	behandle	
alle	posisjoner	i	derivater	omhandlet	i	nr.	4-7	som	fullt	ut	motregnet	mot	hverandre,	forutsatt	at	de	minst	oppfyller	
følgende	vilkår:	

a)	 posisjonene	har	samme	verdi	og	er	angitt	i	samme	valuta,	

b)	 referansesatsene	(for	posisjoner	med	flytende	rente)	eller	pålydende	rente	(for	posisjoner	med	fast	rente)	ligger	
tett	opp	til	hverandre,	og	

c)	 neste	rentejusteringsdato,	eller,	i	tilfelle	av	posisjoner	med	fast	rente,	gjenværende	løpetid	er	underlagt	følgende	
begrensninger:	

i)	 mindre	enn	én	måned;	samme	dag,	

ii)	 mellom	én	måned	og	ett	år;	innen	sju	dager,	og	

iii)	 mer	enn	ett	år;	innen	30	dager.

11.		En	 institusjon	 som	 gjennom	 en	 gjenkjøpsavtale	 overdrar	 verdipapirer	 eller	 garanterte	 rettigheter	 til	 å	 erverve	
verdipapirene,	 og	 en	 institusjon	 som	 låner	 ut	 verdipapirer	 innenfor	 rammen	 av	 en	 verdipapirutlånstransaksjon,	
skal	ta	med	vedkommende	verdipapirer	ved	beregningen	av	sine	respektive	kapitalkrav	i	henhold	til	dette	vedlegg,	
forutsatt	at	verdipapirene	oppfyller	kriteriene	i	artikkel	11.

Spesifikk	og	generell	risiko

12.		Posisjonsrisikoen	knyttet	 til	 et	 omsatt	 gjeldsinstrument	 eller	 omsatt	 egenkapitalinstrument	 (eller	 et	 gjelds-	 eller	
egenkapitalderivat)	 skal	 deles	 i	 to	 bestanddeler	 slik	 at	 kapitalkravene	 kan	 beregnes.	 Den	 første	 bestanddelen	
gjelder	 spesifikk	 risiko,	 dvs.	 risikoen	 for	 kursendringer	 for	 vedkommende	 instrument	 som	 følge	 av	 faktorer	
knyttet	 til	 utstederen,	 eller	 dersom	 det	 gjelder	 et	 derivat,	 som	 følge	 av	 faktorer	 knyttet	 til	 utstederen	 av	 det	
underliggende	instrument.	Den	andre	bestanddelen	skal	dekke	generell	risiko,	dvs.	risikoen	for	kursendringer	for	
instrumentet	(for	et	omsatt	gjeldsinstrument	eller	gjeldsderivat)	som	følge	av	endringer	i	rentenivået	eller	(for	et	
egenkapitalinstrument	eller	egenkapitalderivat)	som	følge	av	generelle	bevegelser	i	egenkapitalmarkedet	som	ikke	
kan	tilskrives	egenskaper	ved	det	enkelte	verdipapir.

OMSATTE	GJELDSINSTRUMENTER

13.		Nettoposisjoner	 skal	 klassifiseres	 etter	 den	 valuta	 de	 er	 angitt	 i,	 og	 kapitalkravet	 skal	 beregnes	 for	 generell	 og	
spesifikk	risiko	i	hver	valuta	for	seg.
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Spesifikk	risiko

14.		Institusjonen	skal	plassere	sine	nettoposisjoner	i	handelsporteføljen	som	beregnet	i	samsvar	med	nr.	1	i	de	relevante	
kategoriene	i	tabell	1,	på	grunnlag	av	utsteder/debitor,	ekstern	eller	intern	kredittvurdering	og	gjenværende	løpetid,	
og	deretter	multiplisere	dem	med	vektene	angitt	i	nevnte	tabell.	Institusjonen	skal	summere	de	vektede	posisjonene	
(uansett	om	de	er	lange	eller	korte)	for	å	beregne	kapitalkravet	for	spesifikk	risiko.

Tabell 1

Kategorier Kapitalkrav	for	spesifikk	risiko

Obligasjoner	 utstedt	 eller	 garantert	 av	 sentralmyndigheter,	 utstedt	
av	 sentralbanker,	 internasjonale	 organisasjoner,	 multilaterale	
utviklingsbanker	 eller	 medlemsstaters	 regionale	 eller	 lokale	
myndigheter	som	ville	kvalifisert	til	risikoklasse	1,	eller	som	ville	fått	
en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	
for	engasjementer	i	artikkel	78-83	i	direktiv	2006/48/EF.

0	%

Obligasjoner	 utstedt	 eller	 garantert	 av	 sentralmyndigheter,	 utstedt	
av	 sentralbanker,	 internasjonale	 organisasjoner,	 multilaterale	
utviklingsbanker	 eller	 medlemsstaters	 regionale	 eller	 lokale	
myndigheter	som	ville	kvalifisert	til	risikoklasse	2	eller	3	i	henhold	
til	 reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	 i	artikkel	
78-83	i	direktiv	2006/48/EF,	og	obligasjoner	utstedt	eller	garantert	av	
institusjoner	som	ville	kvalifisert	 til	 risikoklasse	1	eller	2	 i	henhold	
til	 reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	 i	artikkel	
78-83	 i	 direktiv	 2006/48/EF,	 og	 obligasjoner	 utstedt	 eller	 garantert	
av	 institusjoner	 som	 ville	 kvalifisert	 til	 risikoklasse	 3	 i	 henhold	 til	
reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	i	nr.	28	i	del	
1	 i	vedlegg	VI	 til	direktiv	2006/48/EF,	og	obligasjoner	utstedt	eller	
garantert	av	selskaper	som	ville	kvalifisert	til	risikoklasse	1	eller	2	i	
henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	i	
henhold	til	artikkel	78-83	i	direktiv	2006/48/EF.
Andre	kvalifiserte	poster	som	definert	i	nr.	15.

0,25	%	(gjenværende	løpetid	seks	
måneder	eller	mindre)

1,00	%	(gjenværende	løpetid	mer	enn	seks	
måneder	og	til	og	med	24	måneder)

1,60	%	(gjenværende	løpetid	mer	enn	24	
måneder)

Obligasjoner	 utstedt	 eller	 garantert	 av	 sentralmyndigheter,	 utstedt	
av	 sentralbanker,	 internasjonale	 organisasjoner,	 multilaterale	
utviklingsbanker	 eller	 medlemsstatenes	 regionale	 eller	 lokale	
myndigheter	som	ville	kvalifisert	til	risikoklasse	4	eller	5	i	henhold	
til	 reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	 i	artikkel	
78-83	 i	 direktiv	 2006/48/EF,	 og	 obligasjoner	 utstedt	 eller	 garantert	
av	 institusjoner	 som	 ville	 kvalifisert	 til	 risikoklasse	 3	 i	 henhold	 til	
reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	i	nr.	26	i	del	
1	 i	vedlegg	VI	 til	direktiv	2006/48/EF,	og	obligasjoner	utstedt	eller	
garantert	av	selskaper	som	ville	kvalifisert	til	risikoklasse	3	eller	4	i	
henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	i	
artikkel	78-83	i	direktiv	2006/48/EF.
Engasjementer	der	en	kredittvurdering	foretatt	av	en	utpekt	ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	(ECAI)	ikke	er	tilgjengelig.

8,00	%

Obligasjoner	 utstedt	 eller	 garantert	 av	 sentralmyndigheter,	 utstedt	
av	 sentralbanker,	 internasjonale	 organisasjoner,	 multilaterale	
utviklingsbanker	 eller	 medlemsstatenes	 regionale	 eller	 lokale	
myndigheter	eller	institusjoner	som	ville	kvalifisert	til	risikoklasse	6	
i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	
i	 artikkel	78-83	 i	direktiv	2006/48/EF,	og	obligasjoner	utstedt	 eller	
garantert	av	selskaper	som	ville	kvalifisert	til	risikoklasse	5	eller	6	i	
henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	i	
artikkel	78-83	i	direktiv	2006/48/EF.

12,00	%
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For	at	institusjoner	som	anvender	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	i	henhold	til	artikkel	84-89	i	
direktiv	2006/48/EF,	skal	kunne	plasseres	i	en	risikoklasse,	skal	debitor	for	engasjementet	ha	en	intern	kredittvurdering	
med	en	sannsynlighet	for	mislighold	(PD)	som	tilsvarer	eller	er	lavere	enn	den	som	er	forbundet	med	den	relevante	
risikoklassen	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	for	selskaper	i	artikkel	78-83	i	nevnte	
direktiv.

Instrumenter	 utstedt	 av	 en	 ikke-kvalifisert	 utsteder	 skal	 underlegges	 et	 kapitalkrav	 for	 spesifikk	 risiko	på	8	%	eller	
12	%	i	henhold	til	tabell	1.	Vedkommende	myndigheter	kan	kreve	at	institusjoner	anvender	en	høyere	grad	av	spesifikk	
risiko	på	slike	instrumenter	og/eller	at	de	ikke	tillater	motregning	av	slike	instrumenter	og	andre	gjeldsinstrumenter	når	
omfanget	av	den	generelle	markedsrisiko	skal	bestemmes.

Verdipapiriseringsengasjementer	som	ville	vært	underlagt	en	fradragsbehandling	som	angitt	i	artikkel	66	nr.	2	i	direktiv	
2006/48/EF,	eller	risikovektet	til	1,250	%	som	angitt	i	del	4	i	vedlegg	IX	til	nevnte	direktiv,	skal	pålegges	et	kapitalkrav	
som	ikke	er	mindre	enn	det	som	fastsettes	i	henhold	til	nevnte	behandling.	Likviditetsfasiliteter	som	ikke	er	kredittvurdert,	
skal	være	underlagt	et	kapitalkrav	som	ikke	er	mindre	enn	det	som	er	angitt	i	del	4	i	vedlegg	IX	til	direktiv	2006/48/EF.

15.		I	nr.	14	menes	med	kvalifiserte	poster:	

a)	 lange	og	korte	posisjoner	i	eiendeler	som	kvalifiserer	til	en	risikoklasse	som	minst	tilsvarer	lav	til	moderat	risiko	
(investment	grade)	i	den	framgangsmåten	som	er	beskrevet	i	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3	første	underavsnitt	i	
direktiv	2006/48/EF,	

b)	 lange	og	korte	posisjoner	i	eiendeler	som	på	grunn	av	utstederens	solvens	har	en	sannsynlighet	for	mislighold	
som	 ikke	er	høyere	enn	 for	 eiendelene	omhandlet	 i	bokstav	a),	 i	henhold	 til	den	 tilnærmingsmåten	 som	er	
beskrevet	i	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3	annet	underavsnitt	i	direktiv	2006/48/EF,	

c)	 lange	 og	 korte	 posisjoner	 i	 eiendeler	 der	 en	 kredittvurdering	 foretatt	 av	 en	 utpekt	 ekstern	
kredittvurderingsinstitusjon	er	tilgjengelig,	som	oppfyller	følgende	vilkår:

i)	 posisjonene	anses	av	de	berørte	institusjoner	for	å	være	tilstrekkelig	likvide,	

ii)	 deres	 investeringskvalitet	 er	 etter	 institusjonens	 eget	 skjønn	minst	 likeverdig	med	den	 som	gjelder	 for	
eiendelene	nevnt	i	bokstav	a),	og	

iii)	 de	er	notert	i	minst	ett	regulert	marked	i	en	medlemsstat	eller	på	en	børs	i	en	tredjestat,	forutsatt	at	denne	
børsen	er	anerkjent	av	vedkommende	myndigheter	i	den	berørte	medlemsstat,	

d)	 lange	og	korte	posisjoner	i	eiendeler	utstedt	av	institusjoner	som	er	underlagt	kravene	til	kapitaldekning	i	direktiv	
2006/48/EF,	og	som	av	de	berørte	institusjoner	anses	for	å	være	tilstrekkelig	likvide	og	hvis	investeringskvalitet	
etter	institusjonens	eget	skjønn	er	minst	likeverdig	med	den	som	gjelder	for	eiendelene	nevnt	i	bokstav	a),	og	

e)	 verdipapirer	utstedt	av	institusjoner	som	blir	ansett	for	å	ha	tilsvarende	eller	høyere	kredittkvalitet	enn	dem	som	er	
gitt	risikoklasse	2	i	henhold	til	reglene	for	fastsettelse	av	risikovekt	for	engasjementer	for	institusjoner	i	artikkel	
78-83	i	direktiv	2006/48/EF,	og	som	er	underlagt	tilsyns-	og	reguleringsordninger	som	er	sammenlignbare	med	
dem	som	gjelder	i	henhold	til	dette	direktiv.

Den	måten	gjeldsinstrumentene	vurderes	på,	skal	kontrolleres	av	vedkommende	myndigheter,	som	kan	underkjenne	
institusjonens	vurdering	dersom	de	anser	at	vedkommende	 instrumenter	 innebærer	en	for	høy	grad	av	spesifikk	
risiko	til	å	være	kvalifiserte	poster.

16.		Vedkommende	myndigheter	skal	pålegge	institusjonene	å	anvende	den	høyeste	vekten	som	er	vist	i	tabell	1	i	nr.	14,	
på	instrumenter	som	utgjør	en	spesifikk	risiko	på	grunn	av	utsteders	utilstrekkelige	solvens.

Generell	risiko

a)	 Avhengig av løpetid

17.		Framgangsmåten	 ved	 beregning	 av	 kapitalkrav	 for	 generell	 risiko	 omfatter	 to	 grunnleggende	 trinn.	 Først	 skal	
alle	posisjoner	vektes	i	henhold	til	løpetid	(som	forklart	i	nr.	18)	for	å	beregne	kapitalbeløpet	som	er	nødvendig	
for	 å	 dekke	 dem.	Deretter	 kan	 kapitalkravet	 reduseres	 når	 en	 vektet	 posisjon	 innehas	 samtidig	med	 en	 vektet	
posisjon	med	motsatt	 fortegn	innenfor	samme	forfallskategori.	Kapitalkravet	kan	også	reduseres	når	de	vektede	
posisjonene	med	motsatt	fortegn	hører	til	ulike	forfallskategorier,	idet	størrelsen	på	reduksjonen	avhenger	av	om	de	
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to	posisjonene	tilhører	samme	sone	eller	ikke,	og	av	hvilken	sone	de	tilhører.	Det	finnes	i	alt	tre	soner	(grupper	av	
forfallskategorier).

18.		Institusjonen	skal	fordele	sine	nettoposisjoner	på	relevant	forfallskategori	i	andre	eller	tredje	kolonne	i	tabell	2	i	
nr.	20.	Institusjonen	skal	gjøre	dette	på	grunnlag	av	gjenværende	løpetid	for	 instrumenter	med	fast	 rente,	og	på	
grunnlag	av	perioden	fram	til	ny	 fastsettelse	av	 renten	for	 instrumenter	der	 renten	fastsettes	på	nytt	 før	endelig	
forfall.	 Institusjonen	 skal	 også	 skille	mellom	 gjeldsinstrumenter	med	 en	 pålydende	 rente	 på	 3	%	 eller	mer	 og	
gjeldsinstrumenter	med	en	pålydende	rente	på	under	3	%,	og	skal	plassere	dem	i	andre	eller	tredje	kolonne	i	tabell	
2.	Deretter	skal	hver	enkelt	posisjon	multipliseres	med	vekten	for	vedkommende	forfallskategori	i	fjerde	kolonne	i	
tabell	2.

19.		Institusjonen	skal	deretter	summere	de	vektede	lange	posisjonene	og	de	vektede	korte	posisjonene	i	hver	enkelt	
forfallskategori.	Summen	av	 lange	vektede	posisjoner	 som	motsvares	 av	korte	 vektede	posisjoner	 i	 en	bestemt	
forfallskategori,	skal	være	den	vektede	motsvarende	posisjon	i	vedkommende	forfallskategori,	mens	den	gjenstående	
lange	eller	korte	posisjonen	skal	være	den	vektede	ikke-motsvarende	posisjonen	i	samme	kategori.	Deretter	skal	
summen	av	vektede	motsvarende	posisjoner	i	alle	forfallskategorier	beregnes.

20.		Institusjonen	skal	regne	ut	summen	av	de	vektede	ikke-motsvarende	lange	posisjonene	for	de	forfallskategorier	som	
inngår	i	hver	enkelt	sone	i	tabell	2,	for	å	finne	den	vektede	ikke-motsvarende	lange	posisjonen	for	hver	sone.	På	
samme	måte	skal	de	vektede	ikke-motsvarende	korte	posisjonene	i	hver	enkelt	kategori	i	en	bestemt	sone	summeres	
for	å	beregne	den	vektede	ikke-motsvarende	korte	posisjonen	for	vedkommende	sone.	Den	del	av	en	sones	vektede	
ikke-motsvarende	lange	posisjonen	som	motsvarer	den	vektede	ikke-motsvarende	korte	posisjonen	for	samme	sone,	
skal	være	den	vektede	motsvarende	posisjonen	for	vedkommende	sone.	Den	del	av	den	ikke-motsvarende	vektede	
lange	eller	ikke-motsvarende	vektede	korte	posisjonen	for	en	sone	som	ikke	lar	seg	motsvare	på	denne	måten,	skal	
være	den	vektede	ikke-motsvarende	posisjonen	for	vedkommende	sone.

Tabell 2

Sone

Forfallskategori

Vekt	(i	%) Antatt	renteendring	
(i	%)Pålydende	rente	på	3	%	eller	

mer Pålydende	rente	på	under	3	%

En 0	≤	1	måned 0	≤	1	måned 0,00 —

>	1	≤	3	måneder >	1	≤	3	måneder 0,20 1,00

>	3	≤	6	måneder >	3	≤	6	måneder 0,40 1,00

>	6	≤	12	måneder >	6	≤	12	måneder 0,70 1,00

To >	1	≤	2	år >	1,0	≤	1,9	år 1,25 0,90

>	2	≤	3	år >	1,9	≤	2,8	år 1,75 0,80

>	3	≤	4	år >	2,8	≤	3,6	år 2,25 0,75

Tre >	4	≤	5	år >	3,6	≤	4,3	år 2,75 0,75

>	5	≤	7	år >	4,3	≤	5,7	år 3,25 0,70

>	7	≤	10	år >	5,7	≤	7,3	år 3,75 0,65

>	10	≤	15	år >	7,3	≤	9,3	år 4,50 0,60

>	15	≤	20	år >	9,3	≤	10,6	år 5,25 0,60

>	20	år >	10,6	≤	12,0	år 6,00 0,60

>	12,0	≤	20,0	år 8,00 0,60

>	20	år 12,50 0,60
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21.		Institusjonen	skal	deretter	beregne	den	vektede	ikke-motsvarende	lange	(korte)	posisjonen	i	sone	én	som	motsvarer	
den	vektede	 ikke-motsvarende	korte	 (lange)	posisjonen	 i	 sone	 to.	Denne	vises	det	 til	 i	 nr.	 25	 som	den	vektede	
motsvarende	posisjonen	mellom	sone	én	og	to.	Den	samme	beregningen	skal	deretter	foretas	for	den	gjenstående	
delen	av	den	vektede	ikke-motsvarende	posisjonen	i	sone	to	og	den	vektede	ikke-motsvarende	posisjonen	i	sone	tre	
for	å	beregne	den	vektede	motsvarende	posisjonen	mellom	sone	to	og	tre.

22.		Institusjonen	kan	om	ønskelig	foreta	beregningen	i	nr.	21	i	omvendt	rekkefølge	og	beregne	den	vektede	motsvarende	
posisjonen	mellom	sone	to	og	tre	før	beregningen	av	denne	posisjonen	mellom	sone	én	og	to.

23.		Resten	 av	 den	 vektede	 ikke-motsvarende	 posisjon	 i	 sone	 én	 skal	 deretter	 motregnes	mot	 det	 som	 gjenstår	 av	
tilsvarende	 posisjon	 i	 sone	 tre	 etter	 at	 denne	motregnes	mot	 sone	 to,	 for	 å	 beregne	 den	 vektede	motsvarende	
posisjonen	mellom	sone	én	og	tre.

24.		De	gjenstående	posisjonene	etter	de	tre	separate	beregningene	i	nr.	21,	22	og	23	skal	deretter	summeres.

25.		Institusjonens	kapitalkrav	skal	beregnes	som	summen	av	

a)	 10	%	av	summen	av	de	vektede	motsvarende	posisjonene	i	alle	forfallskategorier,	

b)	 40	%	av	den	vektede	motsvarende	posisjonen	i	sone	én,	

c)	 30	%	av	den	vektede	motsvarende	posisjonen	i	sone	to,	

d)	 30	%	av	den	vektede	motsvarende	posisjonen	i	sone	tre,	

e)	 40	%	av	den	vektede	motsvarende	posisjonen	mellom	sone	én	og	to,	og	mellom	sone	to	og	tre	(se	nr.	21),	

f)	 150	%	av	den	vektede	motsvarende	posisjonen	mellom	sone	én	og	tre,	og	

g)	 100	%	av	de	gjenstående	vektede	ikke-motsvarende	posisjonene.	

b)	 På grunnlag av durasjon

26.		Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	institusjoner	generelt	eller	på	individuelt	grunnlag	bruker	en	beregningsmåte	
for	kapitalkravet	 til	dekning	av	generell	risiko	knyttet	 til	omsatte	gjeldsinstrumenter	som	gjenspeiler	durasjon,	 i	
stedet	for	beregningsmåten	i	nr.	17-25,	forutsatt	at	institusjonen	benytter	denne	beregningsmåten	konsekvent.

27.		Ved	 bruk	 av	 beregningsmåten	 i	 nr.	 26	 skal	 institusjonen	 på	 grunnlag	 av	 markedsverdien	 av	 hvert	 enkelt	
gjeldsinstrument	med	fast	rente	beregne	avkastning	fram	til	forfall,	som	er	instrumentets	implisitte	diskonteringssats.	
Når	det	gjelder	instrumenter	med	flytende	rente,	skal	institusjonen	på	grunnlag	av	markedsverdien	av	hvert	enkelt	
instrument	beregne	avkastning,	idet	det	antas	at	hovedstolen	forfaller	når	rentesatsen	kan	endres	neste	gang.

28.		Institusjonen	skal	deretter	beregne	den	endrede	durasjon	for	hvert	enkelt	gjeldsinstrument	på	grunnlag	av	følgende	
formel:	endret	durasjon	=	((durasjon	(D))/(1	+	r)),	der	

D	=	((Σt=1m((t	Ct)/((1+r)t)))/(Σt=1m((Ct)/((1+r)t))))

der	

R	=	avkastning	fram	til	forfall	(se	nr.	25),	

Ct	=	kontant	betaling	på	tidspunkt	t,	

M	=	samlet	løpetid	(se	nr.	25).
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29.		Institusjonen	skal	plassere	hvert	gjeldsinstrument	i	den	relevante	sone	i	tabell	3.	Den	skal	gjøre	dette	på	grunnlag	av	
hvert	enkelt	instruments	endrede	durasjon.

Tabell 3

Sone Endret	durasjon		
(i	år) Antatt	rente	(endring	i	%)

En >	0	≤	1,0 1,0

To >	1,0	≤	3,6 0,85

Tre >	3,6 0,7

30.		Institusjonen	skal	deretter	beregne	den	durasjonsvektede	posisjonen	for	hvert	enkelt	instrument	ved	å	multiplisere	
dets	markedspris	med	dets	endrede	durasjon	og	med	den	antatte	renteendring	for	et	instrument	med	vedkommende	
endrede	durasjon	(se	kolonne	3	i	tabell	3).

31.		Institusjonen	skal	beregne	sine	durasjonsvektede	lange	posisjoner	og	sine	durasjonsvektede	korte	posisjoner	i	hver	
enkelt	sone.	Summen	for	den	durasjonssvektede	lange	posisjonen	som	motsvares	av	den	durasjonsvektede	korte	
posisjonen	i	hver	sone,	er	den	motsvarende	durasjonsvektede	posisjonen	i	vedkommende	sone.

Institusjonen	skal	deretter	beregne	de	ikke-motsvarende	durasjonsvektede	posisjonene	for	hver	enkelt	sone.	Den	
skal	deretter	følge	de	framgangsmåtene	som	er	fastsatt	for	ikke-motsvarende	vektede	posisjoner	i	nr.	21-24.

32.		Institusjonens	kapitalkrav	beregnes	deretter	som	summen	av	

a)	 2	%	av	den	motsvarende	durasjonsvektede	posisjonen	i	hver	sone,	

b)	 40	%	av	de	motsvarende	durasjonsvektede	posisjonene	mellom	sone	én	og	to	og	mellom	sone	to	og	tre,	

c)	 150	%	av	den	motsvarende	durasjonsvektede	posisjonen	mellom	sone	én	og	tre,	og	

d)	 100	%	av	de	gjenstående	ikke-motsvarende	durasjonsvektede	posisjonene.

EGENKAPITALINSTRUMENTER

33.		Institusjonen	skal	summere	alle	sine	lange	nettoposisjoner	og	alle	sine	korte	nettoposisjoner	i	samsvar	med	nr.	1.	
Summen	av	de	to	tallene	skal	være	institusjonens	samlede	bruttoposisjon.	Forskjellen	mellom	de	to	tallene	skal	
være	dens	samlede	nettoposisjon.

Spesifikk	risiko

34.		Institusjonen	skal	summere	alle	sine	lange	nettoposisjoner	og	alle	sine	korte	nettoposisjoner	i	samsvar	med	nr.	1.	
Den	skal	multiplisere	sin	samlede	bruttoposisjon	med	4	%	for	å	beregne	sitt	kapitalkrav	mot	spesifikk	risiko.

35.		Som	unntak	fra	nr.	34	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	kapitalkravet	til	dekning	av	spesifikk	risiko	settes	
til	2	%,	og	ikke	til	4	%,	for	en	institusjons	porteføljer	av	egenkapitalinstrumenter	som	oppfyller	følgende	vilkår:

a)	 egenkapitalinstrumentene	kan	ikke	være	utstedt	av	utstedere	som	bare	har	utstedt	omsatte	gjeldsinstrumenter	
som	for	tiden	er	underlagt	et	krav	på	8	%	eller	12	%	i	tabell	1	i	nr.	14,	eller	et	lavere	krav	bare	fordi	de	er	
garantert	eller	sikret,	

b)	 egenkapitalinstrumentene	må	anses	som	svært	likvide	av	vedkommende	myndigheter	ut	fra	objektive	kriterier,	
og	

c)	 ingen	 enkeltposisjon	 skal	 utgjøre	 mer	 enn	 5	 %	 av	 verdien	 av	 institusjonens	 samlede	 portefølje	 av	
egenkapitalinstrumenter.

Vedkommende	myndigheter	kan	med	hensyn	til	bokstav	c)	tillate	enkeltposisjoner	på	inntil	10	%,	forutsatt	at	disse	
posisjonene	til	sammen	ikke	utgjør	mer	enn	50	%	av	porteføljen.
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Generell	risiko

36.		Kapitalkravet	til	dekning	av	generell	risiko	skal	være	institusjonens	samlede	nettoposisjon	multiplisert	med	8	%.

Aksjeindeksterminkontrakter

37.		Børsomsatte	 aksjeindeksterminkontrakter,	 de	 deltavektede	 ekvivalentene	 til	 opsjoner	 i	 børsomsatte	
aksjeindeksterminkontrakter	 og	 aksjeindekser,	 heretter	 kalt	 «aksjeindeksterminkontrakter»,	 kan	 oppdeles	 i	
posisjoner	i	hver	av	de	aksjene	indeksen	består	av.	Disse	posisjonene	kan	behandles	som	underliggende	posisjoner	
i	de	aktuelle	aksjene,	og	kan,	med	forbehold	om	samtykke	fra	vedkommende	myndigheter,	avregnes	mot	motsatte	
posisjoner	i	de	underliggende	egenkapitalinstrumentene.

38.		Vedkommende	myndigheter	skal	påse	at	en	institusjon	som	har	avregnet	sine	posisjoner	i	én	eller	flere	av	de	aksjene	
som	utgjør	 en	aksjeindeksterminkontrakt,	mot	én	eller	flere	posisjoner	 i	 selve	aksjeindeksterminkontrakten,	har	
tilstrekkelig	kapital	til	å	dekke	risikoen	for	tap	som	følge	av	ulik	verdiutvikling	på	den	børsomsatte	terminkontrakten	
og	de	egenkapitalinstrumentene	den	består	av;	vedkommende	myndigheter	skal	også	gjøre	dette	når	en	institusjon	
har	posisjoner	med	motsatt	fortegn	i	aksjeindeksterminkontrakter	som	ikke	er	identiske	med	hensyn	til	løpetid	og/
eller	sammensetning.

39.		Som	unntak	fra	nr.	37	og	38	skal	børsomsatte	aksjeindeksterminkontrakter	som	etter	vedkommende	myndigheters	
oppfatning	representerer	bredt	sammensatte	indekser,	underlegges	et	kapitalkrav	på	8	%	for	dekning	av	generell	
risiko,	men	 ikke	noe	kapitalkrav	for	dekning	av	spesifikk	risiko.	Slike	aksjeindeksterminkontrakter	skal	 inngå	 i	
beregningen	av	den	samlede	nettoposisjon	i	nr.	33,	men	ikke	i	beregningen	av	den	samlede	bruttoposisjon	fastsatt	i	
samme	nummer.

40.		Dersom	en	aksjeindeksterminkontrakt	ikke	deles	opp	i	sine	underliggende	posisjoner,	skal	den	behandles	som	om	
den	var	en	enkeltstående	aksje.	Det	kan	imidlertid	ses	bort	fra	den	spesifikke	risiko	ved	dette	egenkapitalinstrumentet	
dersom	den	aktuelle	aksjeindeksterminkontrakten	omsettes	på	børs	og	etter	vedkommende	myndigheters	oppfatning	
representerer	en	bredt	sammensatt	indeks.

FULLTEGNINGSGARANTIER

41.		Når	 det	 gjelder	 fulltegningsgarantier	 i	 forbindelse	med	 gjelds-	 og	 egenkapitalinstrumenter,	 kan	 vedkommende	
myndigheter	tillate	at	en	institusjon	anvender	framgangsmåten	nedenfor	ved	beregning	av	sine	kapitalkrav.	For	det	
første	skal	institusjonen	beregne	nettoposisjonene	ved	å	trekke	fra	fulltegningsgarantiposisjoner	som	tredjemann	
har	 tegnet	 seg	 for	 eller	 overtatt	 på	 grunnlag	 av	 en	 formell	 avtale.	 For	 det	 andre	 skal	 institusjonen	 redusere	
nettoposisjonene	ved	hjelp	av	reduksjonsfaktorene	i	tabell	4.

Tabell 4

Virkedag	0: 100	%

Virkedag	1: 90	%

Virkedag	2	til	3: 75	%

Virkedag	4: 50	%

Virkedag	5: 25	%

Etter	virkedag	5: 0	%.

Med	«virkedag	0»	menes	den	virkedag	da	 institusjonen	blir	ugjenkallelig	 forpliktet	 til	å	akseptere	en	kjent	mengde	
verdipapirer	til	en	avtalt	pris.

For	det	tredje	skal	institusjonen	beregne	sine	kapitalkrav	ved	hjelp	av	de	reduserte	fulltegningsgarantiposisjonene.

Vedkommende	myndigheter	skal	påse	at	institusjonen	har	tilstrekkelig	kapital	til	å	dekke	risikoen	for	tap	i	tiden	mellom	
tidspunktet	for	den	opprinnelige	forpliktelsen	og	virkedag	1.
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KAPITALKRAV	FOR	SPESIFIKK	RISIKO	FOR	POSISJONER	I	HANDELSPORTEFØLJEN	SOM	ER	SIKRET	
MED	KREDITTDERIVATER

42.	 Det	foretas	en	utligning	for	vern	gjennom	kredittderivater	i	samsvar	med	prinsippene	i	nr.	43-46.

43.		Det	skal	gis	full	utligning	når	verdien	av	to	elementer	alltid	beveger	seg	i	motsatt	retning	og	i	hovedsak	i	samme	
utstrekning.	Dette	vil	være	tilfellet	i	følgende	situasjoner:	

a)	 de	to	elementene	består	av	helt	identiske	instrumenter,	eller	

b)	 en	lang	kontantposisjon	blir	sikret	ved	en	bytteavtale	med	totalavkastning	(eller	omvendt)	og	det	er	nøyaktig	
sammenfall	mellom	referanseforpliktelsen	og	det	underliggende	engasjement	(dvs.	kontantposisjonen).	Selve	
bytteavtalen	kan	ha	en	annen	løpetid	enn	det	underliggende	engasjementet.

I	disse	situasjonene	bør	det	ikke	benyttes	kapitalkrav	for	spesifikk	risiko	for	noen	side	av	posisjonen.

44.		En	motregning	på	80	%	benyttes	når	verdien	av	de	to	elementene	alltid	beveger	seg	i	motsatt	retning	og	det	er	nøyaktig	
sammenfall	med	hensyn	til	referanseforpliktelsen,	løpetiden	til	både	referanseforpliktelsen	og	kredittderivatet	samt	
valutaen	 i	 det	 underliggende	 engasjementet.	 I	 tillegg	 bør	 nøkkelelementer	 i	 kredittderivatkontrakten	 ikke	 føre	
til	at	kursbevegelsen	for	kredittderivatet	 i	vesentlig	grad	avviker	fra	kursbevegelsen	til	kontantposisjonen.	I	den	
utstrekning	transaksjonen	medfører	en	overføring	av	risiko,	motregnes	80	%	av	den	spesifikke	risiko	på	den	siden	
av	transaksjonen	med	høyest	kapitalkrav,	mens	kravet	til	spesifikk	risiko	for	den	andre	siden	skal	være	null.

45.		Det	 foretas	delvis	utligning	når	verdien	av	 to	elementer	vanligvis	beveger	 seg	 i	motsatt	 retning.	Dette	vil	være	
tilfellet	i	følgende	situasjoner:	

a)	 posisjonen	omfattes	av	nr.	43	bokstav	b),	men	det	er	et	misforhold	i	eiendeler	mellom	referanseforpliktelsen	og	
det	underliggende	engasjementet.	Posisjonene	oppfyller	imidlertid	følgende	krav:

i)	 referanseforpliktelsen	er	sidestilt	med	eller	underordnet	den	underliggende	forpliktelsen,	og	

ii)	 den	underliggende	forpliktelsen	og	referanseforpliktelsen	har	samme	debitor	og	hare	klausuler	med	tvangskraft	
som	sikrer	at	dersom	debitor	misligholder	andre	lån,	vil	dette	ha	tilsvarende	virkninger	som	ved	mislighold	av	
referansekreditten,	

b)	 posisjonen	omfattes	av	nr.	43	bokstav	a)	eller	nr.	44,	men	det	foreligger	manglende	motsvarende	valuta	eller	løpetid	
mellom	kredittbeskyttelsen	og	den	underliggende	eiendelen	 (manglende	motsvarende	valuta	bør	 inngå	 i	normal	
rapportering	av	valutarisiko	i	henhold	til	vedlegg	III),	eller	

c)	 posisjonen	omfattes	av	nr.	44,	men	det	er	et	misforhold	i	eiendeler	mellom	kontantposisjonen	og	kredittderivatet.	Den	
underliggende	eiendelen	inngår	imidlertid	i	de	(ombyttelige)	forpliktelsene	i	dokumentasjonen	av	kredittderivatet.

I	hver	av	disse	situasjonene	skal	kapitalkravene	for	spesifikk	risiko	for	hver	side	av	transaksjonen	ikke	legges	
sammen,	men	istedenfor	skal	bare	det	høyeste	av	de	to	kapitalkravene	anvendes.

46.		I	alle	situasjoner	som	ikke	omfattes	av	nr.	43-45,	beregnes	et	kapitalkrav	for	spesifikk	risiko	mot	begge	sider	av	
posisjonene.

Kapitalkrav	til	foretak	for	kollektiv	investering	i	handelsporteføljen

47.		Kapitalkravene	 til	 posisjoner	 i	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 som	 oppfyller	 vilkårene	 i	 artikkel	 11	 for	
kapitalbehandling	i	handelsporteføljen,	skal	beregnes	i	henhold	til	metodene	i	nr.	48-56.

48.		Uten	 at	 det	 berører	 andre	 bestemmelser	 i	 dette	 avsnitt	 skal	 posisjoner	 i	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 være	
underlagt	et	kapitalkrav	for	posisjonsrisiko	(spesifikk	og	generell)	på	32	%.	Uten	at	det	berører	bestemmelsene	i	
nr.	2.1	fjerde	ledd	i	vedlegg	III	eller	nr.	12	sjette	ledd	i	vedlegg	V	(råvarerisiko),	sammenholdt	med	nr.	2.1	fjerde	
ledd	i	vedlegg	III,	der	den	modifiserte	gullbehandling	beskrevet	i	nevnte	numre	er	benyttet,	skal	posisjoner	i	foretak	
for	kollektiv	investering	være	underlagt	et	kapitalkrav	for	posisjonsrisiko	(spesifikk	og	generell)	og	valutarisiko	på	
høyst	40	%.
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49.	 Institusjoner	kan	fastsette	kapitalkravene	for	posisjoner	i	foretak	for	kollektiv	investering	som	oppfyller	kriteriene
i	nr.	51,	i	henhold	til	metodene	i	nr.	53-56.

50.	 Med	mindre	annet	er	angitt	er	det	ikke	tillatt	med	motregning	mellom	de	underliggende	investeringene	i	et	foretak
for	kollektiv	investering	og	andre	posisjoner	som	institusjonen	innehar.

GENERELLE	KRITERIER

51.	 De	 generelle	 kriteriene	 for	 å	 kunne	 benytte	metodene	 i	 nr.	 53-56	 for	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 som	 er
underlagt	tilsyn,	eller	som	har	sitt	hovedkontor	i	Fellesskapet,	er	

a)	 at	prospektet	eller	et	tilsvarende	dokument	for	et	foretak	for	kollektiv	investering	skal	inneholde

i)	 de	kategorier	av	eiendeler	som	foretaket	for	kollektiv	investering	har	tillatelse	til	å	investere	i,

ii) dersom	det	foreligger	investeringsbegrensninger,	de	relative	begrensningene	og	de	metoder	som	benyttes
til	å	beregne	disse,	

iii) dersom	det	er	tillatt	med	lånefinansiering,	det	høyeste	nivået	for	slik	lånefinansiering,	og

iv)	 dersom	investering	 i	OTC-derivater	eller	gjenkjøpsavtaler	er	 tillatt,	 tiltak	for	å	begrense	motpartsrisiko
som	oppstår	som	følge	av	slike	transaksjoner,	

b)	 at	opplysninger	om	virksomheten	til	foretaket	for	kollektiv	investering	skal	inngå	i	halvårs-	og	årsberetninger
for	å	gjøre	det	mulig	å	vurdere	foretakets	eiendeler	og	forpliktelser,	resultat	og	drift	i	rapporteringsperioden,

c)	 at	andelene/aksjene	i	foretaket	for	kollektiv	investering	kan	innløses	i	kontanter	fra	foretakets	eiendeler	daglig
og	etter	anmodning	fra	innehaveren,

d)	 at	investeringer	i	foretaket	for	kollektiv	investering	skal	holdes	atskilt	fra	eiendelene	til	forvalteren	av	foretaket
for	kollektiv	investering,	og

e)	 at	den	investerende	institusjonen	skal	foreta	en	adekvat	risikovurdering	av	foretaket	for	kollektiv	investering.

52.	 Foretak	for	kollektiv	investering	i	tredjestater	kan	komme	i	betraktning	dersom	kravene	i	bokstav	a)-e)	i	nr.	51	er
oppfylt,	med	forbehold	for	godkjenning	fra	institusjonens	vedkommende	myndighet.

SÆRLIGE	METODER

53.	 I	 tilfeller	 der	 institusjonen	 daglig	 har	 kunnskap	 om	 de	 underliggende	 investeringene	 til	 foretaket	 for	 kollektiv
investering,	 kan	 institusjonen	 se	 nærmere	 på	 de	 underliggende	 investeringene	 for	 å	 beregne	 kapitalkrav	 for
posisjonsrisiko	(generell	og	spesifikk	risiko)	for	disse	posisjonene	i	samsvar	med	metodene	i	dette	vedlegg	eller,	
dersom	det	er	gitt	tillatelse	til	dette,	i	samsvar	med	metodene	i	vedlegg	V.	I	henhold	til	denne	tilnærmingsmåten	skal	
posisjoner	i	foretak	for	kollektiv	investering	behandles	som	posisjoner	i	de	underliggende	investeringene	til	foretaket
for	kollektiv	 investering.	Det	er	 tillatt	med	motregning	mellom	posisjoner	 i	de	underliggende	 investeringene	 til	
foretaket	for	kollektiv	investering	og	andre	posisjoner	som	innehas	av	institusjonen,	så	lenge	institusjonen	innehar
en	tilstrekkelig	mengde	andeler	til	å	tillate	innløsning/nyskaping	i	bytte	mot	de	underliggende	investeringene.

54.	 Institusjoner	 kan	 beregne	 kapitalkrav	 for	 posisjonsrisiko	 (generell	 og	 spesifikk	 risiko)	 for	 posisjoner	 i	 foretak
for	 kollektiv	 investering	 i	 samsvar	med	metodene	 i	 dette	 vedlegg	 eller,	 dersom	 det	 er	 gitt	 tillatelse	 til	 dette,	 i
samsvar	 med	 metodene	 i	 vedlegg	 V,	 for	 antatte	 posisjoner	 som	 svarer	 til	 de	 posisjoner	 som	 er	 nødvendige
for	 å	 gjengi	 sammensetningen	 og	 resultatene	 av	 den	 eksternt	 genererte	 indeksen	 eller	 den	 faste	 gruppen	 av	
egenkapitalinstrumenter	eller	obligasjoner	som	er	nevnt	i	bokstav	a),	på	følgende	vilkår:

a)	 hensikten	med	mandatet	til	foretaket	for	kollektiv	investering	er	å	gjengi	sammensetningen	og	resultatene	av	en
eksternt	generert	indeks	eller	en	fast	gruppe	av	aksjer	eller	obligasjoner,	og

b)	 en	minste	korrelasjon	på	0,9	mellom	dagskursbevegelser	for	foretaket	for	kollektiv	investering	og	indeksen	
eller	den	faste	gruppen	av	aksjer	eller	obligasjoner	som	foretaket	følger,	klart	kan	fastslås	over	et	tidsrom	på	
minst	 seks	måneder.	Med	«korrelasjon»	menes	 i	 denne	 sammenheng	korrelasjonskoeffisienten	mellom	den
daglige	avkastning	fra	foretaket	for	kollektiv	investering	og	indeksen	eller	den	faste	gruppen	av	aksjer	eller	
obligasjoner	som	institusjonen	følger.
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55.		Dersom	 institusjonen	 ikke	 daglig	 har	 kunnskap	 om	 de	 underliggende	 investeringene	 til	 foretaket	 for	 kollektiv	
investering,	kan	institusjonen	beregne	kapitalkrav	for	posisjonsrisiko	(generell	og	spesifikk	risiko)	i	samsvar	med	
metodene	i	dette	vedlegg,	på	følgende	vilkår:	

a)	 Det	 antas	 at	 foretaket	 for	 kollektiv	 investering,	 så	 langt	 dets	 mandat	 tillater	 det,	 først	 investerer	 i	 de	
eiendelsklasser	som	medfører	det	høyeste	kapitalkravet	for	posisjonsrisiko	(generell	og	spesifikk	risiko),	og	
deretter	fortsetter	å	foreta	investeringer	i	synkende	rekkefølge	til	høyeste	samlede	investeringsgrense	er	nådd.	
Posisjonen	i	foretaket	for	kollektiv	investering	behandles	som	en	direkte	andel	i	den	antatte	posisjonen.

b)	 Institusjoner	skal	ta	hensyn	til	det	høyeste	indirekte	engasjement	som	de	kan	oppnå	ved	å	oppta	lånefinansierte	
posisjoner	gjennom	foretaket	for	kollektiv	investering	når	de	beregner	sine	kapitalkrav	for	posisjonsrisiko,	ved	
forholdsmessig	å	øke	posisjonen	i	foretaket	for	kollektiv	investering	opp	til	det	høyeste	engasjement	for	de	
underliggende	investeringspostene	som	er	resultat	av	mandatet.

c)	 Dersom	kapitalkravet	for	posisjonsrisiko	(generell	og	spesifikk	risiko)	i	henhold	til	dette	nummer	overstiger	det	
som	er	fastsatt	i	nr.	48,	skal	taket	for	kapitalkravet	settes	på	det	nivået.

56.		Institusjoner	 kan	 overlate	 til	 tredjemann	 å	 beregne	 og	 rapportere	 kapitalkrav	 for	 posisjonsrisiko	 (generell	 og	
spesifikk	 risiko)	 for	posisjoner	 i	 foretak	 for	kollektiv	 investering	som	omfattes	av	nr.	53	og	55,	 i	 samsvar	med	
metodene	i	dette	vedlegg,	forutsatt	at	det	i	tilstrekkelig	grad	sikres	at	beregningen	og	rapporten	er	korrekte.

__________
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VEDLEGG II

BEREGNING	AV	KAPITALKRAV	FOR	OPPGJØRS-	OG	MOTPARTSKREDITTRISIKO

OPPGJØRS-/LEVERINGSRISIKO

1.	 I	 tilfeller	 der	 transaksjoner	 med	 gjeldsinstrumenter,	 egenkapitalinstrumenter,	 valuta	 og	 råvarer	 (unntatt
gjenkjøpsavtaler	og	omvendte	gjenkjøpsavtaler	samt	ut-	og	innlån	av	verdipapirer	eller	råvarer)	fortsatt	ikke	er	gjort
opp	etter	fastsatt	leveringsdato,	skal	en	institusjon	beregne	den	prisforskjellen	den	er	eksponert	for.	Den	beregnes	
som	 forskjellen	 mellom	 avtalt	 oppgjørspris	 og	 gjeldende	 markedsverdi	 for	 vedkommende	 gjeldsinstrument,	
egenkapitalinstrument,	valuta	eller	råvare,	dersom	forskjellen	kan	medføre	et	 tap	for	 institusjonen.	Institusjonen	
skal	multiplisere	prisforskjellen	med	relevant	faktor	i	kolonne	A	i	tabell	1	for	å	beregne	sitt	kapitalkrav.

Tabell 1

Antall	virkedager	etter	avtalt	oppgjørsdato (%)

5	—	15 8

16	—	30 50

31	—	45 75

46	eller	mer 100

UOPPGJORTE	TRANSAKSJONER

2.	 En	institusjon	skal	ha	ansvarlig	kapital	som	angitt	i	tabell	2	dersom	

a)	 institusjonen	 har	 betalt	 for	 verdipapirer,	 valuta	 eller	 råvarer	 før	 den	 har	 mottatt	 dem	 eller	 har	 utlevert
verdipapirer,	valuta	eller	råvarer	før	den	har	mottatt	betaling	for	dem,	og

b)	 det	i	forbindelse	med	transaksjoner	over	landegrensene	har	gått	én	dag	eller	mer	siden	institusjonen	foretok
vedkommende	utbetaling	eller	utlevering.

Tabell 2

Kapitalbehandling	for	uoppgjorte	transaksjoner

Transaksjons-type Fram	til	første	avtalte	
betaling	eller	levering

Fra	første	avtalte	betaling	
eller	levering	og	fram	til	

fire	dager	etter	andre	avtalte	
betaling	eller	levering

Fra	fem	virkedager	etter	
andre	avtalte	betaling	

eller	levering	og	fram	til	
transaksjonens	endelige	

opphør

Uoppgjorte	transaksjoner	 Ikke	noe	kapitalkrav Behandles	som	et	
engasjement	

Overført	verdi	pluss	
det	løpende	positive	
engasjement	trekkes	fra	
ansvarlig	kapital

3.	 Ved	 fastsettelse	 av	 risikovekter	 for	 engasjementer	 fra	 uoppgjorte	 transaksjoner	 behandlet	 i	 henhold	 til	 kolonne
3	 i	 tabell	 2,	 kan	 institusjoner	 som	 benytter	 framgangsmåten	 i	 artikkel	 84-89	 i	 direktiv	 2006/48/EF,	 tildele
en	 sannsynlighetsgrad	 for	 mislighold	 (PD)	 til	 motparter	 som	 de	 ikke	 har	 andre	 engasjementer	 med,	 utenfor
handelsporteføljen,	på	grunnlag	av	motpartens	eksterne	kredittvurdering.	Institusjoner	som	benytter	egne	estimater	
for	tap	ved	mislighold	(LGD),	kan	anvende	LGD	i	henhold	til	nr.	8	i	del	2	i	vedlegg	VII	til	direktiv	2006/48/EF	på	
engasjementer	fra	uoppgjorte	transaksjoner	behandlet	i	samsvar	med	kolonne	3	i	tabell	2,	forutsatt	at	de	anvender
det	på	alle	slike	engasjementer.	Alternativt	kan	institusjoner	som	benytter	framgangsmåten	i	artikkel	84-89	i	direktiv
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2006/48/EF,	anvende	risikovektene	 i	artikkel	78-83	 i	nevnte	direktiv,	 forutsatt	at	de	anvender	dem	på	alle	slike	
engasjementer,	eller	de	kan	anvende	en	risikovekt	på	100	%	på	alle	slike	engasjementer.

Dersom	 beløpet	 for	 et	 positivt	 engasjement	 som	 følger	 av	 uoppgjorte	 transaksjoner,	 ikke	 er	 vesentlig,	 kan	
institusjoner	anvende	en	risikovekt	på	100	%	på	disse	engasjementene.

4.	 Dersom	hele	oppgjørs-	eller	klareringssystemet	svikter,	kan	vedkommende	myndigheter	frafalle	kapitalkrav	som	
er	beregnet	i	henhold	til	nr.	1	og	2,	fram	til	situasjonen	er	rettet	opp.	I	dette	tilfellet	skal	en	motparts	unnlatelse	av	å	
gjøre	opp	en	handel	ikke	anses	som	mislighold	med	hensyn	til	kredittrisiko.

MOTPARTSKREDITTRISIKO

5.	 En	institusjon	skal	ha	capital	til	dekning	av	motpartsrisiko	som	skyldes

a)	 OTC-derivater	og	kredittderivater,	

b)	 gjenkjøpsavtaler,	omvendte	gjenkjøpsavtaler,	lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer	som	er	
basert	på	verdipapirer	eller	råvarer	som	omfattes	av	handelsporteføljen,	

c)	 utlånstransaksjoner	med	margin	som	er	basert	på	verdipapirer	eller	råvarer,	og	

d)	 transaksjoner	med	lang	oppgjørstid.

6.	 Med	forbehold	for	nr.	7-10	skal	engasjementsverdier	og	risikovektede	engasjementsbeløp	for	et	slikt	engasjement	
beregnes	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avsnitt	3	i	kapittel	2	i	avdeling	V	i	direktiv	2006/48/EF,	der	henvisninger	
til	 «kredittinstitusjoner»	 i	 nevnte	 avsnitt	 skal	 tolkes	 som	 henvisninger	 til	 «institusjoner»,	 henvisninger	 til	
«morkredittinstitusjoner»	som	henvisninger	til	«morinstitusjoner»,	og	tilknyttede	begrep	tolkes	tilsvarende.

7.	 I	nr.	6	skal	

vedlegg	IV	til	direktiv	2006/48/EF	anses	for	å	være	endret	til	å	omfatte	punkt	8	i	avsnitt	C	i	vedlegg	I	til	direktiv	
2004/39/EF,	

vedlegg	III	til	direktiv	2006/48/EF	anses	for	å	være	endret	slik	at	følgende	tilføyes	etter	fotnotene	til	tabell	1:	

«For	 å	 beregne	 den	 mulige	 framtidige	 kreditteksponering	 når	 det	 gjelder	 kredittderivater	 av	 typen	
totalavkastningsbytteavtale	og	kredittbytteavtale,	skal	 instrumentets	nominelle	beløp	multipliseres	med	følgende	
prosentverdier:	

–	 5	%	dersom	referanseforpliktelsen	er	slik	at	dersom	den	førte	til	et	direkte	engasjement	for	institusjonen,	ville	
den	være	en	kvalifisert	post	i	henhold	til	vedlegg	I	og	

–	 10	%	dersom	referanseforpliktelsen	er	slik	at	dersom	den	førte	til	et	direkte	engasjement	for	institusjonen,	ville	
den	ikke	være	en	kvalifisert	post	i	henhold	til	vedlegg	I.	

Dersom	det	gjelder	en	kredittbytteavtale,	skal	imidlertid	en	institusjon	hvis	engasjement	på	grunn	av	bytteavtalen	
utgjør	en	lang	posisjon	i	det	underliggende	instrument,	tillates	å	benytte	en	sats	på	0	%	for	det	potensielle	framtidige	
kredittengasjementet,	med	mindre	en	slik	kredittbytteavtale	er	omfattet	av	 sluttavregning	ved	 insolvens	hos	det	
foretak	hvis	engasjement	som	følge	av	bytteavtalen	utgjør	en	kort	posisjon	i	det	underliggende	instrument,	selv	om	
det	underliggende	instrument	ikke	er	misligholdt.»

Dersom	kredittderivatet	gir	beskyttelse	i	henhold	til	prinsippet	om	n-te	mislighold	blant	en	rekke	underliggende	
forpliktelser,	 er	 spørsmålet	 om	hvilken	 av	de	ovennevnte	prosentandelene	 som	skal	 anvendes,	 avhengig	 av	om	
forpliktelsen	med	den	n-te	laveste	kredittkvaliteten	ville	være	en	kvalifisert	post	med	hensyn	til	vedlegg	I	dersom	
institusjonen	hadde	påtatt	seg	den.

8.	 Med	hensyn	til	nr.	6	skal	institusjoner	ved	beregning	av	risikovektede	engasjementsbeløp	ikke	kunne	benytte	den	
enkle	metoden	for	finansielle	sikkerheter	i	nr.	24-29	i	del	3	i	vedlegg	VIII	til	direktiv	2006/48/EF,	for	å	anerkjenne	
virkningene	av	å	stille	finansielle	sikkerheter.

9.	 Med	hensyn	 til	 nr.	 6,	 i	 tilfelle	 av	gjenkjøpsavtaler	og	 lånetransaksjoner	 som	gjelder	verdipapirer	 eller	 råvarer	 i	
handelsporteføljen,	kan	alle	finansielle	 instrumenter	og	råvarer	som	kan	 inngå	 i	handelsporteføljen,	anerkjennes	
som	godtakbar	 sikkerhet.	 For	 engasjementer	 som	 skyldes	OTC-derivater	 i	 handelsporteføljen,	 kan	 råvarer	 som	
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kan	inngå	i	handelsporteføljen,	også	anerkjennes	som	godtakbar	sikkerhet.	Ved	beregning	av	volatilitetsjusteringer	
når	finansielle	 instrumenter	 eller	 råvarer	 som	 ikke	kan	 inngå	 i	 handelsporteføljen	 i	 henhold	 til	 vedlegg	VIII	 til	
direktiv	2006/48/EF,	blir	 lånt	 ut,	 solgt	 eller	 levert,	 eller	 lånt,	 kjøpt	 eller	mottatt	 som	 sikkerhetsstillelse	 eller	 på	
annen	 måte	 innenfor	 rammen	 av	 en	 slik	 transaksjon,	 og	 institusjonen	 benytter	 volatilitetsjusteringer	 fastsatt	
av	 tilsynsmyndighetene	 i	henhold	 til	del	3	 i	vedlegg	VIII	 til	 nevnte	direktiv,	 skal	 slike	 instrumenter	og	 råvarer	
behandles	på	samme	måte	som	aksjer	utenfor	hovedindeksen	notert	på	en	anerkjent	børs.

Dersom	institusjoner	benytter	metoden	med	egenfastsatte	volatilitetsjusteringer	i	henhold	til	del	3	i	vedlegg	VIII	til	
direktiv	2006/48/EF	med	hensyn	til	finansielle	instrumenter	eller	råvarer	som	ikke	kan	inngå	i	handelsporteføljen	
i	 henhold	 til	 vedlegg	VIII	 til	 nevnte	 direktiv,	må	 volatilitetsjusteringer	 beregnes	 for	 hver	 enkelt	 post.	 Dersom	
institusjoner	benytter	metoden	med	interne	modeller	definert	i	del	3	i	vedlegg	VIII	til	direktiv	2006/48/EF,	kan	de	
også	benytte	denne	framgangsmåten	på	handelsporteføljen.

10.	 Med	 hensyn	 til	 nr.	 6,	 i	 forbindelse	 med	 rammeavtaler	 om	motregning	 som	 omfatter	 gjenkjøpsavtaler	 og/eller	
lånetransaksjoner	som	gjelder	verdipapirer	eller	råvarer,	og/eller	andre	kapitalmarkedstransaksjoner,	vil	motregning	
på	tvers	av	posisjoner	i	handelsporteføljen	og	utenfor	handelsporteføljen	bare	kunne	anerkjennes	når	de	avregnede	
transaksjonene	oppfyller	følgende	vilkår:

a)	 alle	transaksjoner	blir	markedsvurdert	daglig,	og	

b)	 alle	poster	som	er	lånt,	kjøpt	eller	mottatt	som	ledd	i	transaksjonene,	kan	anerkjennes	som	godtakbare	finansielle	
sikkerheter	i	henhold	til	avdeling	V	kapittel	2	avsnitt	3	tredje	underavsnitt	i	direktiv	2006/48/EF	uten	at	nr.	9	i	
dette	vedlegg	får	anvendelse.

11.		Når	et	kredittderivat	som	inngår	i	handelsporteføljen,	utgjør	en	del	av	en	intern	sikring,	og	kredittbeskyttelsen	er	
anerkjent	i	henhold	til	direktiv	2006/48/EF,	skal	det	ikke	anses	å	oppstå	motpartsrisiko	som	følge	av	posisjonen	i	
kredittderivatet.

12.		Kapitalkravet	skal	være	8	%	av	de	samlede	risikovektede	engasjementsbeløpene.

___________
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VEDLEGG III

BEREGNING	AV	KAPITALKRAV	FOR	VALUTARISIKO

1.	 Dersom	 summen	 av	 institusjonens	 samlede	 nettovalutaposisjon	 og	 dens	 nettogullposisjon,	 beregnet	 etter	
framgangsmåten	i	nr.	2,	overstiger	2	%	av	dens	samlede	ansvarlige	kapital,	skal	institusjonen	multiplisere	summen	
av	sin	nettovalutaposisjon	og	sin	nettogullposisjon	med	8	%	for	å	beregne	kravet	til	ansvarlig	kapital	til	dekning	av	
valutarisiko.

2.	 Institusjonen	skal	gjennomføre	beregningen	av	kapitalkrav	for	valutarisiko.

2.1.	Først	 skal	 institusjonen	 beregne	 sin	 åpne	 nettoposisjon	 i	 hver	 enkelt	 valuta	 (herunder	 den	 valuta	 institusjonen	
benytter	ved	rapportering	til	vedkommende	myndigheter)	og	i	gull.

Denne	åpne	nettoposisjonen	skal	være	summen	av	følgende	(positive	eller	negative)	faktorer:	

a)	 Nettospotposisjonen	 (dvs.	 alle	 eiendelsposter	 minus	 alle	 forpliktelsesposter,	 herunder	 påløpte	 renter,	 ikke	
forfalte	renter	i	vedkommende	valuta,	eller,	når	det	gjelder	gull,	nettospotposisjonen	i	gull).	

b)	 Nettoterminposisjonen	 (dvs.	 alle	 beløp	 som	 skal	mottas,	minus	 alle	 beløp	 som	 skal	 utbetales	 i	 henhold	 til	
valuta-	 og	 gulltermintransaksjoner,	 herunder	 børsomsatte	 valuta-	 og	 gullterminkontrakter,	 og	 hovedstolen	 i	
valutabytteavtaler	som	ikke	inngår	i	spotposisjonen).	

c)	 Ugjenkallelige	garantier	(og	lignende	instrumenter)	som	med	sikkerhet	vil	bli	effektive	og	kan	forventes	å	være	
tapsutsatt.	

d)	 Framtidige	 nettoinntekter/-utgifter	 som	 ennå	 ikke	 er	 oppstått,	 men	 som	 allerede	 er	 fullt	 sikret	 (framtidige	
nettoinntekter/-utgifter	 som	 ennå	 ikke	 er	 regnskapsført,	 men	 som	 allerede	 er	 fullt	 sikret	 gjennom	
valutasikringstransaksjoner,	 kan	 tas	 med	 i	 beregningen	 dersom	 dette	 foretrekkes	 av	 den	 institusjon	 som	
rapporterer	 til	 vedkommende	 myndigheter,	 og	 med	 disse	 myndighetenes	 forutgående	 samtykke).	 Et	 slikt	
skjønn	skal	anvendes	konsekvent.	

e)	 Netto	deltaekvivalent	(eller	deltabasert	ekvivalent)	av	den	samlede	beholdning	av	valuta-	og	gullopsjoner.	

f)	 Markedsverdien	av	andre	opsjoner	(dvs.	andre	enn	valuta-	og	gullopsjoner).

Enhver	posisjon	som	en	institusjon	bevisst	har	tatt	for	å	sikre	seg	mot	negative	virkninger	av	valutakursendringer	
på	institusjonens	kapitaldekning,	kan	utelates	ved	beregningen	av	åpne	nettovalutaposisjoner.	Slike	posisjoner	bør	
være	av	strukturell	art	eller	uten	forbindelse	med	poster	som	inngår	i	handelsporteføljen,	og	utelatelse	av	dem,	samt	
endringer	i	vilkårene	for	utelatelse,	må	godkjennes	av	vedkommende	myndigheter.	Samme	behandlingsmåte,	på	
samme	vilkår	som	beskrevet	ovenfor,	kan	anvendes	på	en	institusjons	posisjoner	med	tilknytning	til	poster	som	
allerede	er	fratrukket	ved	beregningen	av	ansvarlig	kapital.

Ved	beregningen	nevnt	i	første	ledd	skal	det	med	hensyn	til	foretak	for	kollektiv	investering	tas	hensyn	til	et	slikt	
foretaks	faktiske	valutaposisjoner.	Institusjoner	kan	anvende	tredjemanns	rapporter	om	valutaposisjonene	i	foretaket	
for	kollektiv	investering	dersom	det	i	tilstrekkelig	grad	sikres	at	denne	rapporten	er	korrekt.	Dersom	en	institusjon	
ikke	har	kjennskap	til	valutaposisjonene	i	et	foretak	for	kollektiv	investering,	skal	det	antas	at	foretaket	for	kollektiv	
investering	har	investert	i	valuta	opptil	den	høyeste	tillatte	grensen	i	henhold	til	foretakets	mandat,	og	institusjoner	
skal	for	posisjoner	i	handelsporteføljen	ta	hensyn	til	det	høyeste	indirekte	engasjement	som	de	kan	oppnå	ved	å	
oppta	lånefinansierte	posisjoner	gjennom	foretaket	for	kollektiv	investering	ved	beregningen	av	kapitalkravet	for	
valutarisiko.	Dette	skal	gjøres	ved	at	posisjonen	i	foretaket	for	kollektiv	investering	økes	forholdsmessig	opp	til	
det	høyeste	engasjement	for	de	underliggende	investeringspostene	som	er	resultat	av	investeringsmandatet.	Den	
antatte	valutaposisjonen	til	foretaket	for	kollektiv	investering	skal	behandles	som	en	separat	valuta	i	henhold	til	
behandlingen	av	investeringer	i	gull,	men	med	den	forskjellen	at	dersom	retningen	til	investeringen	til	foretaket	for	
kollektiv	investering	er	kjent,	kan	den	samlede	lange	posisjonen	legges	til	den	samlede	lange	åpne	valutaposisjonen,	
og	den	 samlede	korte	posisjonen	kan	 legges	 til	den	 samlede	korte	 åpne	valutaposisjonen.	Det	 skal	 ikke	 tillates	
motregning	mellom	slike	posisjoner	før	beregningen.

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 institusjoner	 å	 benytte	 netto	 nåverdi	 ved	 beregningen	 av	 den	 åpne	
nettoposisjonen	i	hver	enkelt	valuta	og	i	gull.

2.2.		Deretter	 skal	 korte	og	 lange	nettoposisjoner	 i	 hver	 valuta,	 unntatt	 den	valuta	 som	benyttes	ved	 rapportering	 til	
vedkommende	myndigheter,	samt	den	korte	eller	lange	nettoposisjon	i	gull,	omregnes	til	rapporteringsvalutaen	til	
dagskurs.	De	skal	så	summeres	hver	for	seg	slik	at	det	framkommer	samlede	summer	for	henholdsvis	korte	og	lange	
nettoposisjoner.	Den	høyeste	av	de	to	summene	skal	være	institusjonens	samlede	nettovalutaposisjon.
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3.	 Som	unntak	fra	nr.	1	og	2	og	i	påvente	av	ytterligere	samordning	kan	vedkommende	myndigheter	pålegge	eller	
tillate	institusjonene	å	benytte	følgende	framgangsmåter	ved	anvendelsen	av	dette	vedlegg.

3.1.		Vedkommende	myndigheter	 kan	 tillate	 institusjonene	 å	 oppfylle	 lavere	 kapitalkrav	 til	 dekning	 av	 posisjoner	 i	
valutaer	som	varierer	lite	i	forhold	til	hverandre,	enn	dem	som	følger	av	anvendelsen	av	nr.	1	og	2.	Vedkommende	
myndigheter	kan	anse	to	valutaer	for	å	variere	lite	i	forhold	til	hverandre	bare	dersom	de	–	på	grunnlag	av	daglige	
valutakursopplysninger	fra	de	foregående	tre	eller	fem	år	–	har	beregnet	at	sannsynligheten	for	at	det	på	like	store	
posisjoner	med	motsatt	fortegn	i	slike	valutaer,	innenfor	de	nærmeste	ti	virkedager,	vil	oppstå	et	tap	på	4	%	eller	
mindre	av	verdien	av	den	aktuelle	avregnede	posisjon	(uttrykt	i	rapporteringsvalutaen),	er	på	minst	99	%	når	det	
anvendes	en	observasjonsperiode	på	tre	år,	eller	95	%	når	det	anvendes	en	observasjonsperiode	på	fem	år.	Kravet	
til	ansvarlig	kapital	for	en	avregnet	posisjon	i	to	valutaer	som	varierer	lite	i	forhold	til	hverandre,	skal	være	4	%	
multiplisert	med	verdien	av	den	avregnede	posisjonen.	Kapitalkravet	for	ikke-avregnede	posisjoner	i	valutaer	som	
varierer	 lite	 i	 forhold	 til	hverandre,	og	 for	alle	posisjoner	 i	 andre	valutaer,	 skal	være	8	%	multiplisert	med	den	
høyeste	av	summen	av	henholdsvis	de	korte	eller	de	lange	nettoposisjonene	i	vedkommende	valutaer,	etter	fradrag	
av	de	avregnede	posisjonene	i	valutaer	som	varierer	lite	i	forhold	til	hverandre.

3.2.		Vedkommende	myndigheter	kan	gi	institusjonene	tillatelse	til	at	posisjoner	i	valutaer	underlagt	en	juridisk	bindende	
mellomstatlig	avtale	om	å	begrense	kurssvingning	i	forhold	til	andre	valutaer	underlagt	samme	avtale,	holdes	utenfor	
metodene	beskrevet	 i	nr.	1,	2	og	3	 som	anvendes	av	 institusjonene.	 Institusjonene	 skal	beregne	 sine	avregnede	
posisjoner	i	slike	valutaer	og	underlegge	dem	et	kapitalkrav	som	ikke	er	lavere	enn	halvparten	av	største	tillatte	
kurssvingning	for	vedkommende	valutaer	i	henhold	til	den	mellomstatlige	avtalen.	De	ikke-avregnede	posisjonene	
i	disse	valutaene	skal	behandles	på	samme	måte	som	andre	valutaer.

Som	unntak	fra	første	ledd	kan	vedkommende	myndigheter	tillate	at	kapitalkravet	for	avregnede	posisjoner	i	
valutaene	til	de	medlemsstater	som	deltar	i	andre	fase	av	Den	økonomiske	og	monetære	union,	skal	være	1,6	%	
multiplisert	med	verdien	av	vedkommende	avregnede	posisjoner.

4.	 Nettoposisjoner	 i	 sammensatte	 valutaer	 kan	 deles	 opp	 i	 de	 valutaer	 posisjonen	 består	 av	 med	 utgangspunkt	 i	
gjeldende	kvoter.

_________
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VEDLEGG IV

BEREGNING	AV	KAPITALKRAV	FOR	RÅVARERISIKO

1.	 Alle	posisjoner	i	råvarer	eller	råvarederivater	skal	uttrykkes	i	standardmåleenheter.	Spotprisen	for	hver	råvare	skal	
uttrykkes	i	den	valuta	institusjonen	benytter	ved	rapportering	til	vedkommende	myndigheter.

2.	 Posisjoner	i	gull	eller	gullderivater	skal	betraktes	som	utsatt	for	valutarisiko	og	behandles	i	samsvar	med	vedlegg	
III,	eller	eventuelt	vedlegg	V,	ved	beregning	av	markedsrisiko.

3.	 Med	 hensyn	 til	 dette	 vedlegg	 kan	 bare	 posisjoner	 som	 har	 lagerfinansiering	 som	 eneste	 formål,	 utelates	 ved
beregningen	av	råvarerisiko.

4.	 Rente-	 og	 valutarisiko	 som	 ikke	 omfattes	 av	 andre	 bestemmelser	 i	 dette	 vedlegg,	 skal	 inngå	 i	 beregningen	 av	
generell	risiko	for	omsatte	gjeldsinstrumenter	og	beregningen	av	valutarisiko.

5.	 Når	 den	 korte	 posisjonen	 forfaller	 før	 den	 lange,	 skal	 institusjonene	 dessuten	 sikre	 seg	 mot	 den	 risiko	 for
likviditetsmangel	som	kan	forekomme	på	noen	markeder.

6.	 Med	hensyn	til	nr.	19	skal	overskuddet	av	en	institusjons	lange	(korte)	posisjoner	i	forhold	til	dens	korte	(lange)
posisjoner	 i	 samme	 råvare	 og	 i	 identiske	 råvareterminkontrakter,	 opsjoner	 og	 verdipapirer	med	 kjøpsrett	 være
institusjonens	nettoposisjon	i	hver	enkelt	råvare.

Vedkommende	myndigheter	skal	tillate	at	posisjoner	i	derivater	behandles	som	posisjoner	i	den	underliggende	
råvare,	slik	det	er	fastsatt	i	nr.	8,	9	og	10.

7.	 Vedkommende	myndigheter	kan	betrakte	følgende	posisjoner	som	posisjoner	i	samme	råvare:

a)	 posisjoner	i	ulike	underkategorier	av	råvarer	i	tilfeller	der	underkategoriene	kan	byttes	ut	med	hverandre,	og

b)	 posisjoner	i	lignende	råvarer	dersom	de	lett	kan	byttes	ut	med	hverandre,	og	dersom	det	klart	kan	fastslås	en
korrelasjon	på	minst	0,9	mellom	prisbevegelsene	i	et	tidsrom	på	minst	ett	år.

Særlige	instrumenter

8.	 Råvareterminkontrakter	og	terminforpliktelser	 til	kjøp	eller	salg	av	råvarer	skal	 inngå	i	vurderingssystemet	som	
nominelle	beløp	uttrykt	i	standardmåleenheten	og	gis	en	løpetid	på	grunnlag	av	utløpsdatoen.

Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	kapitalkravet	for	en	børsomsatt	terminkontrakt	settes	til	samme	margin	
som	børsen	selv	krever,	dersom	de	er	overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	for	den	risiko	terminkontrakten	
innebærer,	og	om	at	den	minst	tilsvarer	det	kapitalkrav	for	en	terminkontrakt	som	ville	følge	av	en	beregning	gjort	
ved	hjelp	av	metoden	beskrevet	senere	i	dette	vedlegg	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	interne	modeller	i	vedlegg	V.

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 også	 tillate	 at	 kapitalkravet	 for	 en	 OTC-derivatkontrakt	 av	 den	 type	 som	 er	
omhandlet	i	dette	nummer,	og	som	avregnes	av	en	klareringssentral	som	er	anerkjent,	tilsvarer	den	margin	som	kreves	
av	klareringssentralen,	dersom	de	er	overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	på	den	risiko	derivatkontrakten	
innebærer,	og	om	at	den	minst	tilsvarer	det	kapitalkrav	for	vedkommende	kontrakt	som	ville	følge	av	en	beregning	
gjort	ved	hjelp	av	metoden	beskrevet	i	dette	vedlegg,	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	interne	modeller	i	vedlegg	V.

9.	 Råvarebytteavtaler	der	en	side	av	transaksjonen	er	en	fast	pris	og	den	andre	siden	er	gjeldende	markedspris,	skal	
inngå	i	forfallstabellen	i	henhold	til	nr.	13-18	som	en	rekke	posisjoner	som	tilsvarer	avtalens	nominelle	beløp,	der
en	posisjon	svarer	til	en	betaling	på	bytteavtalen	og	innpasses	i	forfallskategorien	i	tabell	1	i	nr.	13.	Posisjonene	vil
være	lange	dersom	institusjonen	betaler	en	fast	pris	og	får	en	flytende	pris,	og	korte	dersom	institusjonen	får	en	fast
pris	og	betaler	en	flytende	pris.

Råvarebytteavtaler	 der	 de	 to	 sidene	 av	 transaksjonen	 gjelder	 ulike	 råvarer,	 plasseres	 i	 relevante	 kategorier	 i	
forfallstabellen.
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10.	 Opsjoner	 basert	 på	 råvarer	 eller	 råvarederivater	 skal	 med	 hensyn	 til	 dette	 vedlegg	 behandles	 som	 om	 de	 var	
posisjoner	 av	 samme	 verdi	 som	 de	 underliggende	 instrumenter	 som	 opsjonen	 er	 basert	 på,	 multiplisert	 med	
deltaverdien.	De	posisjoner	som	da	framkommer,	kan	avregnes	mot	motsvarende	posisjoner	i	samme	underliggende	
råvare	eller	råvarederivat.	Den	deltaverdi	som	anvendes,	skal	være	enten	den	som	benyttes	på	vedkommende	børs,	
den	som	er	beregnet	av	vedkommende	myndigheter	eller,	dersom	ingen	av	disse	finnes,	eller	for	OTC-opsjoner,	den	
deltaverdi	institusjonen	selv	har	beregnet,	forutsatt	at	den	modell	institusjonen	benytter,	betraktes	som	rimelig	av	
vedkommende	myndigheter.

Vedkommende	myndigheter	kan	imidlertid	også	fastsette	at	institusjonene	skal	beregne	sine	egne	deltaverdier	etter	
en	metode	fastsatt	av	vedkommende	myndigheter.

Det	skal	kreves	dekning	for	annen	risiko	enn	deltarisiko	i	forbindelse	med	råvareopsjoner.

Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	kapitalkravet	for	en	utstedt	børsomsatt	råvareopsjon	er	lik	den	margin	
børsen	selv	krever,	dersom	de	er	overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	på	den	risiko	som	opsjonen	innebærer,	
og	om	at	den	minst	tilsvarer	det	kapitalkrav	for	en	opsjon	som	ville	følge	av	en	beregning	gjort	ved	hjelp	av	metoden	
beskrevet	senere	i	dette	vedlegg,	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	interne	modeller	i	vedlegg	V.

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 også	 tillate	 at	 kapitalkravet	 for	 en	 OTC-råvareopsjon	 som	 avregnes	 ved	 en	
klareringssentral	som	er	anerkjent	av	dem,	tilsvarer	den	margin	som	kreves	av	klareringssentralen,	dersom	de	er	
overbevist	om	at	marginen	er	et	nøyaktig	mål	på	den	risiko	opsjonen	innebærer,	og	om	at	den	minst	tilsvarer	det	
kapitalkrav	for	en	OTC-opsjon	som	ville	følge	av	en	beregning	gjort	ved	hjelp	av	metoden	beskrevet	nedenfor	i	
dette	vedlegg,	eller	ved	hjelp	av	metoden	med	interne	modeller	i	vedlegg	V.

De	 kan	 dessuten	 tillate	 at	 kapitalkravet	 for	 en	 børsomsatt	 råvareopsjon	 eller	 for	 en	 OTC-råvareopsjon	 er	 det	
samme	som	for	opsjonens	underliggende	råvare,	forutsatt	at	kapitalkravet	som	er	beregnet	på	denne	måten,	ikke	
er	høyere	enn	opsjonens	markedsverdi.	Kapitalkravet	for	en	utstedt	OTC-opsjon	skal	beregnes	på	grunnlag	av	den	
underliggende	råvaren.

11.		Verdipapirer	med	kjøpsrett	som	gjelder	råvarer,	skal	behandles	på	samme	måte	som	råvareopsjonene	i	nr.	10.

12.		Overdrageren	av	råvarer	eller	garanterte	rettigheter	knyttet	til	eiendomsrett	til	råvarer	gjennom	en	gjenkjøpsavtale,	
og	utlåneren	av	 råvarer	 i	 en	 råvareutlånsavtale,	 skal	 ta	med	slike	 råvarer	ved	beregningen	av	sine	kapitalkrav	 i	
henhold	til	dette	vedlegg.

a)	 Forfallstabellmetode

13.		Institusjonen	 skal	 benytte	 en	 separat	 forfallstabell	 i	 samsvar	 med	 tabell	 1	 for	 hver	 råvare.	 Alle	 posisjoner	 i	
vedkommende	 råvare	 og	 alle	 posisjoner	 som	betraktes	 som	posisjoner	 i	 samme	 råvare	 i	 henhold	 til	 nr.	 7,	 skal	
plasseres	i	den	relevante	forfallskategori.	Fysiske	lagre	skal	plasseres	i	første	forfallskategori.

Tabell 1

Forfallskategori	
(1)

Spredningssats	(i	%)	
(2)

0	≤	1	måned 1,50

>	1	≤	3	måneder 1,50

>	3	≤	6	måneder 1,50

>	6	≤	12	måneder 1,50

>	1	≤	2	år 1,50

>	2	≤	3	år 1,50

>	3	år 1,50

14.		Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	at	posisjoner	i	samme	råvare	eller	posisjoner	som	i	henhold	til	nr.	7	betraktes	
som	posisjoner	i	samme	råvare,	blir	motregnet	og	plassert	i	de	relevante	forfallskategoriene	på	et	nettogrunnlag	for	
følgende:	

a)	 posisjoner	i	kontrakter	som	utløper	på	samme	tidspunkt,	og	

b)	 posisjoner	i	kontrakter	som	utløper	innenfor	et	tidsrom	på	ti	dager	etter	hverandre,	dersom	kontraktene	omsettes	
på	markeder	med	daglige	leveringstidspunkter.
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15.		Institusjonen	 skal	 deretter	 beregne	 summen	 av	 de	 lange	 posisjonene	 og	 av	 de	 korte	 posisjonene	 i	 hver	 enkelt	
forfallskategori.	 Summen	 av	 de	 førstnevnte	 (sistnevnte)	 som	motsvares	 av	 de	 sistnevnte	 (førstnevnte)	 i	 en	 gitt	
forfallskategori,	skal	betraktes	som	den	motsvarende	posisjonen	i	vedkommende	kategori,	mens	den	gjenstående	
lange	eller	korte	posisjonen	skal	være	den	ikke-motsvarende	posisjonen	i	samme	kategori.

16.		Den	del	av	en	gitt	forfallskategoris	ikke-motsvarende	lange	(korte)	posisjon	som	motsvares	av	en	ikke-motsvarende	
kort	 (lang)	 posisjon	 i	 en	 senere	 forfallskategori,	 skal	 betraktes	 som	 den	 motsvarende	 posisjonen	 mellom	 to	
forfallskategorier.	Den	del	av	den	ikke-motsvarende	lange	eller	ikke-motsvarende	korte	posisjonen	som	ikke	lar	seg	
motsvare	på	denne	måten,	skal	betraktes	som	den	ikke-motsvarende	posisjonen.

17.		Institusjonens	kapitalkrav	for	hver	råvare	skal	beregnes	på	grunnlag	av	den	relevante	forfallstabellen	som	summen	
av	

a)	 summen	av	de	motsvarende	lange	og	korte	posisjonene,	multiplisert	med	relevant	spredningssats	angitt	i	andre	
kolonne	i	tabell	1	i	nr.	13	for	hver	forfallskategori,	og	med	råvarens	spotpris,	

b)	 den	motsvarende	posisjonen	mellom	to	forfallskategorier	for	hver	forfallskategori	som	en	ikke-motsvarende	
posisjon	overføres	til,	multiplisert	med	0,6	%	(lagerholdssats)	og	med	råvarens	spotpris,	og	

c)	 de	øvrige	ikke-motsvarende	posisjonene,	multiplisert	med	15	%	(enkeltstående	terminkontraktssats)	og	med	
råvarens	spotpris.

18.		Institusjonens	samlede	kapitalkrav	for	råvarerisiko	skal	beregnes	som	summen	av	kapitalkravene	beregnet	for	hver	
enkelt	råvare	i	samsvar	med	nr.	17.

b)	 Forenklet metode

19.		Institusjonens	kapitalkrav	for	hver	råvare	skal	beregnes	som	summen	av	

a)	 15	%	av	nettoposisjonen,	lang	eller	kort,	multiplisert	med	råvarens	spotpris,	og	

b)	 3	%	av	bruttoposisjonen,	lang	pluss	kort,	multiplisert	med	råvarens	spotpris.

20.		Institusjonens	samlede	kapitalkrav	for	råvarerisiko	skal	beregnes	som	summen	av	kapitalkravene	beregnet	for	hver	
råvare	i	samsvar	med	nr.	19.

c)	 Utvidet forfallstabellmetode

21.		Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	institusjoner	å	anvende	de	spredningsminstesatser,	lagerholdsminstesatser	
og	enkeltstående	terminkontraktsminstesatser	som	er	fastsatt	i	tabellen	nedenfor	(tabell	2),	istedenfor	de	satser	som	
er	angitt	i	nr.	13,	14,	17	og	18,	forutsatt	at	institusjonene	etter	vedkommende	myndigheters	oppfatning	

a)	 i	betydelig	omfang	handler	med	råvarer,	

b)	 har	en	variert	råvareportefølje,	og	

c)	 ennå	ikke	er	i	stand	til	å	benytte	interne	modeller	for	beregning	av	kapitalkrav	for	råvarerisiko	i	samsvar	med	
vedlegg	V.

Tabell 2

Edelmetaller	
(unntatt	gull) Uedle	metaller Landbruksvarer Andre,	herunder	

energiprodukter

Spredningssats	(%) 1,0 1,2 1,5 1,5

Lagerholdssats	(%) 0,3 0,5 0,6 0,6

Enkeltstående	terminkontraktssats	
(%)

8 10 12 15

_________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/302 24.10.2013

VEDLEGG V

BRUK	AV	INTERNE	MODELLER	FOR	BEREGNING	AV	KAPITALKRAV

1.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 på	 de	 vilkår	 som	 er	 fastsatt	 i	 dette	 vedlegg,	 tillate	 at	 institusjoner	 beregner	
sine	 kapitalkrav	 for	 posisjonsrisiko,	 valutarisiko	 og/eller	 råvarerisiko	 ved	 hjelp	 av	 sine	 egne	 interne	
risikohåndteringsmodeller	 i	 stedet	 for	 eller	 i	 kombinasjon	 med	 metodene	 beskrevet	 i	 vedlegg	 I,	 III	 og	 IV.	
Vedkommende	 myndigheter	 skal	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle	 uttrykkelig	 godkjenne	 bruken	 av	 modellene	 for	
kapitaldekningsformål.

2.	 Godkjenningen	 skal	 gis	 bare	 dersom	 vedkommende	 myndigheter	 er	 overbevist	 om	 at	 institusjonens	
risikohåndteringssystem	 er	 solid	 fundert	 og	 gjennomføres	 på	 en	 riktig	 måte,	 og	 om	 at	 særlig	 følgende	
kvalitetsstandarder	overholdes:

a)	 Den	 interne	 risikoberegningsmodellen	 skal	 være	 tett	 integrert	 i	 institusjonens	 daglige	 risikohåndtering	 og	
danne	grunnlag	for	rapportering	av	risikoeksponering	til	institusjonens	øverste	administrative	ledelse.	

b)	 Institusjonen	skal	ha	en	enhet	 for	 risikokontroll	 som	er	uavhengig	av	handelsenhetene,	og	 som	rapporterer	
direkte	til	øverste	administrative	ledelse.	Enheten	skal	ha	ansvar	for	å	utforme	og	gjennomføre	institusjonens	
risikohåndteringssystem.	Den	 skal	 utarbeide	 og	 analysere	 daglige	 rapporter	 om	 risikoberegningsmodellens	
resultater	og	om	egnede	 tiltak	med	hensyn	 til	 rammene	 for	handelsvirksomheten.	Enheten	skal	også	utføre	
innledende	og	løpende	validering	av	den	interne	modellen.	

c)	 Institusjonens	 styre	 og	 øverste	 administrative	 ledelse	 skal	 delta	 aktivt	 i	 risikokontrollprosessen,	 og	
risikokontrollenhetens	daglige	rapporter	skal	gjennomgås	av	ledere	med	tilstrekkelig	myndighet	til	å	redusere	
både	den	enkelte	handlers	posisjoner	og	institusjonens	samlede	risikoeksponering.	

d)	 Institusjonen	skal	ha	et	tilstrekkelig	antall	ansatte	som	er	kvalifisert	til	å	bruke	avanserte	modeller	på	områdene	
handel,	risikokontroll,	revisjon	og	administrasjon.	

e)	 Institusjonen	 skal	 ha	 fastsatt	 framgangsmåter	 for	 å	 overvåke	 og	 sikre	 overholdelse	 av	 skriftlige	 interne	
retningslinjer	og	kontrolltiltak	i	forbindelse	med	den	samlede	anvendelsen	av	risikoberegningssystemet.	

f)	 Institusjonens	modeller	har	vist	seg	å	gi	risikoberegninger	med	en	rimelig	grad	av	nøyaktighet.

g)	 Institusjonen	skal	hyppig	gjennomføre	et	omfattende	stresstestingsprogram,	og	resultatene	skal	gjennomgås	
av	den	øverste	administrative	 ledelsen	og	gjenspeiles	 i	de	 retningslinjer	og	rammer	som	ledelsen	fastsetter.	
Denne	 prosessen	 skal	 særlig	 gjelde	 markedenes	 likviditetsproblemer	 under	 belastede	 markedsforhold,	
konsentrasjonsrisiko,	 enveismarkeder,	 risiko	 for	 uforutsette	 hendelser	 og	 plutselig	 mislighold,	 produkters	
ikke-lineære	egenskaper,	«deep	out-of-the-money»-posisjoner,	posisjoner	med	store	prissvingninger	og	annen	
risiko	som	ikke	i	tilstrekkelig	grad	fanges	opp	i	de	interne	modellene.	De	sjokk	som	anvendes,	skal	gjenspeile	
arten	av	porteføljene	og	den	tiden	det	kan	ta	å	sikre	eller	håndtere	risiko	under	alvorlige	markedsforhold.	

h)	 Institusjonen	 skal	 som	 et	 ledd	 i	 sin	 regelmessige	 internkontroll	 foreta	 en	 uavhengig	 gjennomgåelse	 av	 sitt	
risikoberegningssystem.

Gjennomgåelsen	 nevnt	 i	 bokstav	 h)	 i	 første	 ledd	 skal	 omfatte	 både	 handelsenhetens	 og	 den	 uavhengige	
risikokontrollenhetens	 virksomhet.	 Institusjonen	 skal	 minst	 én	 gang	 per	 år	 foreta	 en	 gjennomgåelse	 av	
risikohåndteringsprosessen	som	helhet.

Ved	gjennomgåelsen	skal	det	foretas	en	vurdering	av	

a)	 om	 dokumentasjonen	 som	 gjelder	 risikohåndteringssystemet	 og	 -prosessen	 samt	 organiseringen	 av	
risikokontrollenheten	er	hensiktsmessig,	

b)	 hvordan	markedsrisikotiltak	integreres	i	den	daglige	risikohåndteringen,	og	om	ledelsesinformasjonssystemet	
er	pålitelig,	

c)	 den	 framgangsmåte	 institusjonen	 benytter	 for	 godkjenning	 av	 de	 risikoberegningsmodeller	 og	
verdsettingssystemer	som	benyttes	av	personalet	i	handels-	og	administrasjonsenheter,	



24.10.2013 Nr.	59/303EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

d)	 omfanget	av	markedsrisiko	som	oppfanges	av	risikoberegningsmodellen	og	valideringen	av	eventuelle	større	
endringer	i	risikoberegningsprosessen,	

e)	 om	opplysningene	om	posisjoner	er	nøyaktige	og	fullstendige,	om	volatilitets-	og	korrelasjonsantakelsene	er	
nøyaktige	og	hensiktsmessige	og	om	verdsetting	og	beregning	av	risikofølsomheten	er	nøyaktig,	

f)	 den	 kontrollmetoden	 som	 institusjonen	 benytter	 for	 å	 vurdere	 om	 de	 opplysningskildene	 som	 benyttes	 til	
interne	modeller,	er	enhetlige,	aktuelle	og	pålitelige,	samt	om	kildene	er	uavhengige,	og	

g)	 den	kontrollmetoden	institusjonen	benytter	for	å	vurdere	etterkontrollene	som	foretas	for	å	vurdere	modellens	
nøyaktighet.

3.	 Institusjoner	skal	ha	innført	framgangsmåter	for	å	sikre	at	interne	modeller	i	tilstrekkelig	grad	er	validert	av	parter	
med	passende	kvalifikasjoner	 som	er	uavhengige	 av	utviklingsprosessen,	 for	 å	 sikre	 at	 de	 er	 solid	 fundert	 og	 i	
tilstrekkelig	grad	fanger	opp	all	vesentlig	risiko.	Valideringen	skal	utføres	når	den	interne	modellen	første	gang	
utvikles,	og	når	det	skjer	betydelige	endringer	av	den	interne	modellen.	Valideringen	skal	også	utføres	periodisk,	
men	særlig	når	det	har	funnet	sted	betydelige	strukturelle	endringer	i	markedet	eller	endringer	i	sammensetningen	
av	porteføljen	som	kan	føre	til	at	den	interne	modellen	ikke	lenger	er	tilstrekkelig.	Etter	hvert	som	teknikker	og	
beste	praksis	utvikler	seg,	skal	institusjonene	utnytte	disse	framskrittene.	Validering	av	den	interne	modellen	skal	
ikke	avgrenses	til	etterkontroll,	men	skal	minst	også	omfatte	følgende:	

a)	 Prøvinger	for	å	vise	at	alle	forutsetninger	som	den	interne	modellen	baseres	på,	er	hensiktsmessige	og	ikke	
innebærer	at	risikoen	undervurderes	eller	overvurderes.	

b)	 I	tillegg	til	de	lovpålagte	etterkontrollprogrammene	skal	institusjonene	utføre	sine	egne	valideringsprøvinger	
av	den	interne	modellen	i	tilknytning	til	porteføljens	risiko	og	strukturer.	

c)	 Bruk	av	hypotetiske	porteføljer	for	å	sikre	at	den	interne	modellen	kan	ta	hensyn	til	særlige	strukturelle	faktorer	
som	måtte	vise	seg,	for	eksempel	vesentlig	basisrisiko	og	konsentrasjonsrisiko.

4.	 Institusjonen	 skal	 overvåke	 modellens	 nøyaktighet	 og	 resultater	 ved	 å	 gjennomføre	 et	 etterkontrollprogram.	
Ved	 etterkontrollen	 skal	 det	 for	 hver	 virkedag	 foretas	 en	 sammenligning	mellom	daglig	 risikoutsatt	 verdi,	 som	
beregnes	ved	hjelp	av	institusjonens	modell	for	porteføljens	posisjoner	ved	dagens	slutt,	og	den	daglige	endringen	
i	porteføljeverdien	ved	slutten	av	den	etterfølgende	virkedag.

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 undersøke	 om	 institusjonen	 kan	 utføre	 etterkontroll	 av	 både	 faktiske	 og	
hypotetiske	endringer	i	porteføljeverdien.	Etterkontroll	av	hypotetiske	endringer	i	porteføljeverdien	bygger	på	en	
sammenligning	mellom	porteføljeverdien	ved	dagens	slutt	og	dens	verdi	ved	slutten	av	etterfølgende	virkedag,	idet	
det	 forutsettes	at	posisjonene	er	uendret.	Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	 institusjonene	 treffer	egnede	
tiltak	for	å	bedre	sitt	etterkontrollprogram	dersom	det	anses	som	utilstrekkelig.	Vedkommende	myndigheter	kan	
kreve	at	institusjonene	utfører	etterkontroll	av	enten	hypotetisk	(dvs.	ved	hjelp	av	endringer	i	porteføljeverdien	som	
skjer	dersom	posisjoner	ved	dagens	slutt	er	uendret)	eller	faktisk	resultat	av	handel	(dvs.	uten	gebyrer,	provisjoner	
og	netto	renteinntekt),	eller	begge	deler.

5.	 Ved	beregning	av	kapitalkrav	for	spesifikk	risiko	knyttet	til	posisjoner	i	omsettelige	gjelds-	og	egenkapitalinstrumenter	
kan	vedkommende	myndigheter	godkjenne	at	en	institusjon	benytter	sin	interne	modell	dersom	denne	modellen	
ikke	bare	oppfyller	vilkårene	i	resten	av	dette	vedlegg,	men	også	oppfyller	følgende	krav:	

a)	 Den	forklarer	porteføljens	historiske	prisendringer.	

b)	 Den	gjenspeiler	konsentrasjonen	uttrykt	i	størrelse	og	endringer	i	sammensetningen	av	porteføljen.	

c)	 Den	fungerer	godt	under	ugunstige	vilkår.	

d)	 Den	valideres	gjennom	etterkontroller	med	sikte	på	å	vurdere	om	den	spesifikke	risiko	oppfanges	på	 riktig	
måte.	Dersom	vedkommende	myndigheter	tillater	at	slik	etterkontroll	gjennomføres	på	grunnlag	av	relevante	
underporteføljer,	skal	disse	velges	ut	på	en	ensartet	måte.	

e)	 Den	fanger	opp	basisrisiko	knyttet	 til	navn,	det	vil	 si	at	 institusjonene	skal	vise	at	den	 interne	modellen	er	
følsom	overfor	vesentlige	idiosynkratiske	forskjeller	mellom	lignende,	men	ikke	identiske	posisjoner.	

f)	 Den	fanger	opp	hendelsesrisiko.
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Institusjonen	skal	også	oppfylle	følgende	vilkår:	

–	 Dersom	en	institusjon	er	utsatt	for	risiko	for	uforutsette	hendelser	som	ikke	gjenspeiles	i	institusjonens	tiltak	
for	 risikoutsatt	 verdi,	 ettersom	 den	 faller	 utenfor	 den	 tidagers	 besittelsesperioden	 og	 konfidensintervallet	
på	99	prosent	(dvs.	alvorlige	hendelser	med	lav	sannsynlighet),	skal	institusjonen	sikre	at	det	tas	hensyn	til	
virkningene	av	slike	hendelser	ved	vurdering	av	ansvarlig	kapital.	

–	 Institusjonens	 interne	 modell	 skal	 på	 en	 forsiktig	 måte	 vurdere	 risiko	 som	 oppstår	 som	 følge	 av	 mindre	
likvide	posisjoner	og	posisjoner	med	begrenset	prisåpenhet	ved	realistiske	markedsscenarier.	I	tillegg	skal	den	
interne	modellen	oppfylle	de	minstestandarder	som	gjelder	på	dataområdet.	Tilnærmingsverdiene	skal	være	
tilstrekkelig	forsiktige	og	kan	bare	benyttes	dersom	tilgjengelige	opplysninger	ikke	er	tilstrekkelige	eller	ikke	
gjenspeiler	en	posisjons	eller	porteføljes	virkelige	volatilitet.

Etter	hvert	som	teknikker	og	beste	praksis	utvikler	seg,	skal	institusjonene	dessuten	utnytte	disse	framskrittene.

I	 tillegg	skal	 institusjonen	ha	 innført	en	metode	 for	ved	beregning	av	sine	kapitalkrav	å	 fange	opp	 risikoen	 for	
mislighold	i	forbindelse	med	handelsporteføljeposisjoner	som	skal	legges	til	den	risiko	for	mislighold	som	fanges	
opp	av	tiltakene	for	risikoutsatt	verdi,	som	angitt	i	ovennevnte	krav	i	dette	nummer.	For	å	unngå	dobbeltregning	kan	
en	institusjon,	når	den	beregner	det	økte	kapitalkravet	som	følge	av	risiko	for	mislighold,	ta	i	betraktning	i	hvilket	
omfang	risiko	for	mislighold	allerede	er	innarbeidet	i	tiltakene	for	risikoutsatt	verdi,	særlig	for	risikoposisjoner	som	
kan	og	vil	bli	avsluttet	innen	ti	dager	i	tilfelle	av	negative	markedsforhold	eller	andre	indikasjoner	på	en	svekkelse	
i	kredittmiljøet.	Dersom	en	institusjon	fanger	opp	økt	risiko	for	mislighold	gjennom	et	høyere	kapitalkrav,	skal	den	
ha	innført	metoder	for	å	validere	dette	tiltaket.

Institusjonen	 skal	vise	 at	 dens	metode	oppfyller	 standarder	 for	 soliditet	 som	er	 sammenlignbare	med	dem	som	
gjelder	for	metodene	i	artikkel	84-89	i	direktiv	2006/48/EF,	under	forutsetning	av	et	konstant	risikonivå	og	justert	
der	dette	er	hensiktsmessig	for	å	gjenspeile	virkningene	av	likviditet,	konsentrasjoner,	sikring	og	valgfrihet.

En	institusjon	som	ikke	fanger	opp	den	økte	risiko	for	mislighold	ved	hjelp	av	en	internt	utviklet	tilnærmingsmåte,	
skal	beregne	et	høyere	kapitalkrav	på	en	måte	 som	er	 i	 samsvar	enten	med	metoden	 i	 artikkel	78-83	 i	direktiv	
2006/48/EF,	eller	metoden	i	artikkel	84-89	i	nevnte	direktiv.

Når	 det	 gjelder	 tradisjonelle	 eller	 syntetiske	 verdipapiriseringsengasjementer	 som	 ville	 vært	 underlagt	 en	
fradragsbehandling	som	angitt	i	artikkel	66	nr.	2	i	direktiv	2006/48/EF,	eller	risikovektet	til	1,250	%	som	angitt	
i	del	4	i	vedlegg	IX	til	nevnte	direktiv,	skal	disse	posisjonene	være	underlagt	et	kapitalkrav	som	ikke	er	mindre	
enn	det	som	er	fastsatt	for	denne	behandlingen.	Institusjoner	som	handler	med	slike	engasjementer,	kan	anvende	
en	annen	behandling	dersom	de	overfor	vedkommende	myndigheter	kan	vise	at	det,	i	tillegg	til	handelsøyemed,	
foreligger	 et	 likvid	 toveismarked	 for	 verdipapiriseringsengasjementer	 eller,	 når	 det	 gjelder	 syntetiske	
verdipapiriseringsengasjementer	som	utelukkende	er	basert	på	kredittderivater,	for	verdipapiriseringsengasjementene	
selv	 eller	 alle	 de	 risikobestanddelene	 som	 inngår	 i	 dem.	Med	hensyn	 til	 dette	 avsnitt	 anses	det	 at	 det	finnes	 et	
toveismarked	dersom	det	foreligger	uavhengige	tilbud	om	kjøp	og	salg	basert	på	god	tro,	slik	at	en	pris	som	står	i	
rimelig	forhold	til	seneste	salgspris	eller	aktuelle	konkurrerende	noteringer	for	kjøp	og	salg	basert	på	god	tro,	kan	
fastsettes	innen	én	dag	og	gjøres	opp	til	avtalt	pris	innen	relativt	kort	tid	i	samsvar	med	vanlig	handelspraksis.	For	
at	en	institusjon	skal	kunne	anvende	en	annen	behandling,	skal	den	ha	tilstrekkelige	markedsdata	til	å	sikre	at	den	
fullt	ut	fanger	opp	den	konsentrerte	risiko	for	mislighold	for	disse	engasjementene	i	sin	interne	metode	for	måling	
av	den	økte	risiko	for	mislighold	i	samsvar	med	ovennevnte	standarder.

6.	 Institusjoner	som	benytter	interne	modeller	som	ikke	er	godkjent	i	samsvar	med	nr.	4,	skal	være	underlagt	et	særskilt	
kapitalkrav	for	spesifikk	risiko	beregnet	i	samsvar	med	vedlegg	I.

7.	 Ved	anvendelse	av	nr.	9	bokstav	b)	skal	resultatet	av	institusjonens	egen	beregning	økes	ved	en	multiplikator	på	
minst	3.

8.	 Multiplikatoren	skal	forhøyes	med	en	tilleggsfaktor	på	mellom	0	og	1	i	samsvar	med	tabell	1,	avhengig	av	antallet	
overskridelser	som	institusjonens	etterkontroll	har	avdekket	for	de	siste	250	virkedagene.	Vedkommende	myndigheter	
skal	kreve	at	 institusjonene	beregner	overskridelsene	på	en	ensartet	måte	på	grunnlag	av	etterkontroll	 av	enten	
faktiske	eller	hypotetiske	endringer	i	porteføljeverdien.	En	overskridelse	er	en	daglig	endring	i	porteføljeverdien	
som	overstiger	den	tilsvarende	daglige	potensielle	risikoutsatte	verdi	som	er	beregnet	ved	hjelp	av	institusjonens	
modell.	Ved	fastsettelse	av	tilleggsfaktoren	skal	antallet	overskridelser	beregnes	minst	hvert	kvartal.	
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Tabell 1

Antall	overskridelser Tilleggsfaktor

Færre	enn	5 0,00

5 0,40

6 0,50

7 0,65

8 0,75

9 0,85

10	eller	flere 1,00

Vedkommende	 myndigheter	 kan	 i	 enkelttilfeller	 og	 i	 unntakssituasjoner	 gi	 fritak	 for	 kravet	 om	 å	 forhøye	
multiplikatoren	 med	 tilleggsfaktoren	 i	 samsvar	 med	 tabell	 1,	 dersom	 institusjonen	 har	 godtgjort	 overfor	
vedkommende	myndigheter	at	en	slik	forhøyelse	er	ubegrunnet,	og	at	modellen	er	grunnleggende	korrekt.

Dersom	mange	overskridelser	viser	at	modellen	 ikke	er	 tilstrekkelig	nøyaktig,	 skal	vedkommende	myndigheter	
trekke	godkjenningen	av	modellen	tilbake	eller	pålegge	passende	tiltak	for	å	sikre	at	modellen	omgående	forbedres.

For	å	gjøre	det	mulig	for	vedkommende	myndigheter	fortløpende	å	overvåke	at	tilleggsfaktoren	er	hensiktsmessig,	
skal	 institusjonene	 omgående,	 og	 senest	 innen	 fem	 virkedager,	 underrette	 vedkommende	 myndigheter	 om	
overskridelser	som	er	avdekket	av	etterkontrollprogrammet,	og	som	i	samsvar	med	tabellen	ovenfor	ville	innebære	
en	forhøyelse	av	tilleggsfaktoren.

9.	 Hver	institusjon	skal	oppfylle	et	kapitalkrav	som	svarer	til	den	høyeste	av	

a)	 den	foregående	dags	potensielle	risikoutsatte	verdi	beregnet	i	henhold	til	de	parametrene	som	er	angitt	i	dette	
vedlegg,	og	der	det	 er	hensiktsmessig,	det	beregnede	økte	kapitalkrav	 som	følge	av	 risiko	 for	mislighold	 i	
henhold	til	nr.	5,	eller	

b)	 et	 gjennomsnitt	 av	 de	 daglige	 vurderte	 risikoutsatte	 verdiene	 for	 hver	 av	 de	 foregående	 60	 virkedager,	
multiplisert	med	faktoren	i	nr.	7	og	justert	med	faktoren	i	nr.	8,	og	der	det	er	hensiktsmessig,	beregnede	økte	
kapitalkrav	som	følge	av	risiko	for	mislighold	i	henhold	til	nr.	5.

10.	 Beregningen	av	risikoutsatt	verdi	skal	oppfylle	følgende	minstestandarder:

a)	 minst	daglig	beregning	av	risikoutsatt	verdi,	

b)	 et	99-prosentil	ensidig	konfidensintervall,

c)	 en	besittelsesperiode	som	tilsvarer	ti	dager,	

d)	 en	effektiv	observasjonsperiode	på	minst	ett	år,	bortsett	fra	i	de	tilfeller	der	en	kortere	observasjonsperiode	er	
berettiget	som	følge	av	en	betydelig	økning	i	prisvolatiliteten,	og	

e)	 kvartalsvis	ajourføring	av	data.

11.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	modellen	på	en	nøyaktig	måte	 fanger	opp	all	vesentlig	prisrisiko	ved	
opsjoner	eller	opsjonslignende	posisjoner,	og	at	 all	 annen	 risiko	som	modellen	 ikke	 fanger	opp,	er	 tilstrekkelig	
dekket	av	ansvarlig	kapital.

12.		Risikoberegningsmodellen	 skal	 fange	 opp	 et	 tilstrekkelig	 antall	 risikofaktorer,	 avhengig	 av	 institusjonens	
aktivitetsnivå	på	de	respektive	markedene,	og	særlig	følgende:
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Renterisiko

Risikoberegningssystemet	 skal	 inneholde	 rekke	 risikofaktorer	 som	 svarer	 til	 rentesatsene	 i	 hver	 valuta	
som	 institusjonen	 har	 rentefølsomme	 posisjoner	 i,	 både	 i	 og	 utenfor	 balansen.	 Institusjonen	 skal	 beregne	
avkastningskurvene	ved	hjelp	av	allment	godkjente	framgangsmåter.	For	betydelig	eksponering	for	renterisiko	i	
de	 viktigste	 valutaer	 og	markeder	 skal	 avkastningskurven	 deles	 inn	 i	minst	 seks	 forfallskategorier	 for	 å	 fange	
opp	endringene	i	rentenes	volatilitet	langs	avkastningskurven.	Risikoberegningssystemet	skal	dessuten	fange	opp	
bevegelser	som	ikke	er	fullstendig	korrelert	mellom	ulike	avkastningskurver.

Valutarisiko

Risikoberegningssystemet	skal	inneholde	risikofaktorer	som	svarer	til	gull	og	til	de	enkelte	utenlandske	valutaene	
som	institusjonens	posisjoner	er	angitt	i.

For	 foretak	 for	 kollektiv	 investering	 skal	 foretakets	 faktiske	 valutaposisjoner	 tas	 i	 betraktning.	 Institusjoner	
kan	 basere	 seg	 på	 tredjemanns	 rapportering	 av	 valutaposisjonene	 til	 foretaket	 for	 kollektiv	 investering	 dersom	
det	 i	 tilstrekkelig	 grad	 sikres	 at	 denne	 rapporten	 er	 korrekt.	 Dersom	 en	 institusjon	 ikke	 er	 oppmerksom	 på	
valutaposisjonene	til	et	foretak	for	kollektiv	investering,	bør	denne	posisjonen	behandles	separat	i	samsvar	med	nr.	
2.1	fjerde	ledd	i	vedlegg	III.

Egenkapitalrisiko

Risikoberegningssystemet	 skal	 inneholde	en	separat	 risikofaktor	 for	minst	hvert	av	de	egenkapitalmarkeder	der	
institusjonen	innehar	betydelige	posisjoner.

Råvarerisiko

Risikoberegningssystemet	skal	inneholde	en	særskilt	risikofaktor	minst	for	hver	av	de	råvarer	som	institusjonen	
har	betydelige	posisjoner	 i.	Risikoberegningssystemet	skal	dessuten	 fange	opp	 risiko	knyttet	 til	bevegelser	som	
ikke	 er	 fullstendig	 korrelert	 mellom	 lignende,	 men	 ikke	 identiske	 råvarer,	 samt	 eksponering	 for	 endringer	 i	
terminprisene	som	følge	av	manglende	motsvarende	løpetid.	Det	skal	også	ta	hensyn	til	særtrekk	ved	markedet,	
særlig	leveringstidspunkter	og	handlernes	spillerom	for	å	lukke	posisjoner.

13.	 Vedkommende	myndigheter	kan	tillate	institusjoner	å	anvende	empiriske	korrelasjoner	innenfor	risikokategorier	og	
på	tvers	av	risikokategorier	dersom	de	er	overbevist	om	at	institusjonens	system	for	beregning	av	korrelasjoner	er
velfungerende	og	gjennomføres	på	en	betryggende	måte.

_________
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VEDLEGG VI

BEREGNING	AV	KAPITALKRAV	FOR	STORE	ENGASJEMENTER

1.	 Overskridelsen	omhandlet	 i	artikkel	31	bokstav	b)	skal	beregnes	ved	å	velge	ut	de	bestanddeler	av	det	samlede	
engasjement	som	følger	av	handelsporteføljen	overfor	vedkommende	kunde	eller	gruppe	av	kunder	som	har	de	
høyeste	kravene	med	hensyn	til	spesifikk	risiko	i	vedlegg	I	og/eller	kravene	i	vedlegg	II,	og	som	til	sammen	tilsvarer	
beløpet	for	overskridelsen	omhandlet	i	artikkel	31	bokstav	a).

2.	 Dersom	overskridelsen	ikke	har	vart	i	mer	enn	ti	dager,	skal	det	ytterligere	kapitalkravet	være	200	%	av	kravene	
nevnt	i	nr.	1	på	de	nevnte	bestanddelene.

3.	 Fra	og	med	den	tiende	dagen	etter	at	overskridelsen	oppstod,	skal	overskridelsens	bestanddeler,	valgt	ut	i	samsvar	
med	nr.	1,	innsettes	på	den	relevante	linjen	i	kolonne	1	i	tabell	1	i	stigende	rekkefølge	med	hensyn	til	kravene	til	
spesifikk	 risiko	 i	 vedlegg	 I	 og/eller	 kravene	 i	 vedlegg	 II.	Det	 ytterligere	kapitalkravet	 skal	 tilsvare	 summen	av	
kravene	til	spesifikk	risiko	i	vedlegg	I	og/eller	kravene	i	vedlegg	II	for	disse	bestanddelene,	multiplisert	med	den	
tilsvarende	faktor	i	kolonne	2	i	tabell	1.

Tabell 1

Overskridelse	av	grensene		
(på	grunnlag	av	en	prosentandel	av	ansvarlig	kapital)

Faktorer

Opptil	40	% 200	%

Fra	40	%	til	60	% 300	%

Fra	60	%	til	80	% 400	%

Fra	80	%	til	100	% 500	%

Fra	100	%	til	250	% 600	%

Over	250	% 900	%
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VEDLEGG VII

HANDEL

DEL	A

Handelsøyemed

1.	 Posisjoner/porteføljer	som	innehas	i	handelsøyemed,	skal	overholde	følgende	krav:	

a)	 Det	må	foreligge	en	klart	dokumentert	handelsstrategi	for	posisjonen/instrumentet	eller	porteføljene,	godkjent	
av	øverste	administrative	ledelse,	der	det	skal	angis	hvor	lenge	besittelsen	forventes	å	vare.	

b)	 Det	må	foreligge	klart	definerte	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	aktiv	forvaltning	av	posisjonen,	som	skal	
omfatte	følgende:	

i)	 Posisjoner	som	er	inngått	via	en	handelsavdeling.	

ii)	 Posisjonsgrenser	fastsettes,	og	det	overvåkes	om	de	er	egnet.	

iii)	 Handlere	kan	selvstendig	tre	inn	i/forvalte	posisjonen	innenfor	de	avtalte	begrensningene	og	i	samsvar	med	
godkjent	strategi.	

iv)	 Posisjoner	 rapporteres	 til	 øverste	 administrative	 ledelse	 som	 en	 integrert	 del	 av	 institusjonens	
risikohåndteringprosess.	

v)	 Posisjoner	overvåkes	aktivt	med	hensyn	 til	kilder	 for	markedsinformasjon,	og	det	 foretas	en	vurdering	
av	muligheten	 for	markedsføring	 eller	 sikring	 av	 posisjonen	 eller	 dens	 bestanddelsrisiko,	 herunder	 en	
vurdering	av	kvalitet	og	tilgjengelighet	for	markedsdata	i	verdsettingsprosessen,	markedsomsetningen	og	
størrelsen	på	de	posisjoner	som	omsettes	i	markedet.	

c)	 Det	må	foreligge	klart	definerte	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	å	overvåke	posisjonen	i	samsvar	med	
institusjonens	 handelsstrategi,	 herunder	 overvåking	 av	 omsetning	 og	 statiske	 posisjoner	 i	 institusjonens	
handelsportefølje.

DEL	B

Systemer	og	kontroller

1.	 Institusjonene	 skal	 innføre	 og	 opprettholde	 systemer	 og	 kontroller	 som	 er	 tilstrekkelige	 til	 å	 gi	 forsiktige	 og	
pålitelige	verdsettingsestimater.

2.	 Slike	systemer	og	kontroller	skal	minst	omfatte	følgende:	

a)	 Skriftlige	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	verdsettingsprosessen.	Dette	omfatter	klart	definert	ansvar	for	
de	ulike	områdene	 som	 inngår	 i	 verdsettingen,	kilder	 for	markedsinformasjon	og	en	gjennomgåelse	av	om	
disse	er	egnet,	hyppighet	av	uavhengig	verdsetting,	tidspunkt	for	sluttkurser,	framgangsmåter	for	justering	av	
verdsettinger,	framgangsmåter	for	verifisering	ved	slutten	av	måneden	og	i	særlige	tilfeller.	

b)	 Rapporteringslinjer	for	den	avdeling	som	har	ansvar	for	verdsettingsprosessen,	skal	være	klare	og	uavhengige	
av	handelsavdelingen.

Rapporteringslinjen	skal	ende	hos	et	medlem	av	styret.
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Metoder for forsiktig verdsetting

3.	 En	verdsetting	til	markedsverdi	 er	minst	 en	 daglig	 verdsetting	 av	 posisjoner	 til	 lett	 tilgjengelige	 sluttkurser	 fra	
uavhengig	 kilder.	 Eksempler	 på	 dette	 er	 børskurser,	 elektroniske	 kurser	 eller	 noteringer	 fra	 flere	 uavhengige	
velrenommerte	meglere.

4.	 Ved	en	verdsetting	til	markedsverdi	skal	den	mer	forsiktige	siden	av	et	kjøp/salg	benyttes,	med	mindre	institusjonen	
er	 en	betydelig	markedspleier	 i	 vedkommende	 type	av	finansielt	 instrument	 eller	 råvare	og	kan	 sluttavregne	 til	
middelkurs.

5.	 Der	en	verdsetting	til	markedspris	ikke	er	mulig,	må	institusjoner	verdsette	sine	posisjoner/porteføljer	til	modellverdi	
før	de	gjennomfører	en	kapitalbehandling	av	handelsporteføljen.	Verdsetting	til	modellverdi	er	definert	som	enhver	
verdsetting	som	må	referansemåles,	ekstrapoleres	eller	på	annen	måte	beregnes	ut	fra	markedsdata.

6.	 Følgende	krav	må	overholdes	ved	verdsetting	til	modellverdi:

a)	 Øverste	administrative	ledelse	skal	være	oppmerksom	på	de	elementene	i	handelsporteføljen	som	verdsettes	til	
modellverdi,	og	skal	forstå	i	hvilken	grad	dette	skaper	usikkerhet	for	rapporteringen	av	virksomhetens	risiko/
inntjening.	

b)	 Markedsdata	 skal	 så	 langt	 det	 er	 mulig	 hentes	 fra	 samme	 kilde	 som	markedsprisene,	 og	 markedsdataene	
hensiktsmessighet	 for	 den	 bestemte	 posisjonen	 som	 verdsettes,	 samt	 modellens	 parametrer,	 skal	 vurderes	
hyppig.	

c)	 Dersom	de	er	 tilgjengelige,	skal	det	benyttes	verdsettingsmetoder	som	er	allment	akseptert	på	markedet	for	
bestemte	finansielle	instrumenter	eller	råvarer.	

d)	 Dersom	modellen	er	utviklet	av	institusjonen	selv,	skal	den	være	basert	på	hensiktsmessige	forutsetninger,	som	
er	vurdert	og	etterprøvd	av	parter	med	passende	kvalifikasjoner	som	er	uavhengige	av	utviklingsprosessen.	

e)	 Det	skal	foreligge	formelle	framgangsmåter	for	kontroll	med	endringer,	og	en	sikkerhetskopi	av	modellen	skal	
oppbevares	og	periodisk	benyttes	til	å	kontrollere	verdsettinger.	

f)	 De	ansvarlige	for	risikohåndteringen	skal	være	oppmerksom	på	svakhetene	ved	de	modellene	som	benyttes,	og	
hvordan	disse	svakhetene	best	kan	gjenspeiles	i	resultatet	av	verdsettingen.	

g)	 Modellen	 skal	 gjennomgås	 regelmessig	 for	 å	 vurdere	 om	 resultatene	 er	 nøyaktige	 (f.eks.	 vurdering	 av	 om	
forutsetningene	fortsatt	er	hensiktsmessige,	analyse	av	resultat	i	forhold	til	risikofaktorer,	sammenligning	av	
faktiske	sluttkursverdier	og	modellresultater).

Med	 hensyn	 til	 bokstav	 d)	 skal	 modellen	 utvikles	 eller	 godkjennes	 uavhengig	 av	 handelsavdelingen,	 og	 skal	
gjennomgå	en	uavhengig	prøving,	herunder	validering	av	modellens	matematiske	beregninger,	forutsetninger	og	
programmering.

7.	 Uavhengig	kurskontroll	bør	utføres	i	tillegg	til	daglig	verdsetting	til	markedsverdi	eller	til	modellverdi.	Ved	hjelp	
av	 denne	 framgangsmåten	 kontrolleres	markedspriser	 eller	modelldata	 regelmessig	med	 hensyn	 til	 nøyaktighet	
og	uavhengighet.	Daglig	verdsetting	 til	markedsverdi	kan	utføres	 av	handlere,	mens	kontroll	 av	markedspriser,	
og	modelldata	bør	utføres	av	en	enhet	som	er	uavhengig	av	handelsavdelingen,	minst	en	gang	per	måned	(eller	
oftere,	 avhengig	 av	 markedets/handelsvirksomhetens	 art).	 Dersom	 uavhengige	 kilder	 for	 prisfastsettelse	 ikke	
er	 tilgjengelige,	 eller	 slike	 kilder	 er	 mer	 subjektive,	 kan	 det	 være	 hensiktsmessig	 med	 forsiktige	 tiltak	 som	
verdsettingsjusteringer.

Verdsettingsjusteringer eller -reserver

8.	 Institusjonene	skal	innføre	og	opprettholde	framgangsmåter	for	å	vurdere	verdsettingsjusteringer/-reserver.

Generelle standarder

9.	 Vedkommende	myndigheter	skal	kreve	at	verdsettingsjusteringer/-reserver	som	ikke-opptjent	kredittrisikotillegg,	
sluttavregningskostnader,	 operasjonell	 risiko,	 førtidig	 avslutning,	 investerings-	 og	 finansieringskostnader,	
framtidige	administrasjonskostnader	og,	der	dette	er	relevant,	modellrisiko,	vurderes	formelt.
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Standarder for mindre likvide posisjoner

10.	 Mindre	likvide	posisjoner	kan	oppstå	som	følge	av	både	hendelser	i	markedet	og	situasjoner	tilknyttet	institusjonen,	
f.eks.	konsentrerte	posisjoner	og/eller	statiske	posisjoner.

11.		Institusjonene	skal	vurdere	flere	faktorer	når	de	skal	avgjøre	om	det	er	nødvendig	med	en	verdsettingsreserve	for	
mindre	likvide	posisjoner.	Disse	faktorene	omfatter	den	tiden	det	vil	ta	å	sikre	posisjonen/risiko	innenfor	posisjonen,	
volatilitet	 ved	 og	 gjennomsnitt	 for	 kjøp/salgspredning,	 tilgjengelighet	 av	markedsnoteringer	 (antall	 og	 identitet	
for	markedspleiere)	og	volatilitet	ved	og	gjennomsnitt	for	handelsvolumer,	markedskonsentrasjoner,	kronologisk	
klassifisering	av	posisjoner,	i	hvilken	utstrekning	verdsetting	er	basert	på	verdsetting	til	modellverdi	og	innvirkning	
av	annen	modellrisiko.

12.		Når	det	benyttes	verdsetting	foretatt	av	 tredjemann	eller	verdsetting	til	modellverdi,	skal	 institusjoner	vurdere	å	
anvende	en	verdsettingsjustering.	Institusjonene	skal	 i	 tillegg	se	nærmere	på	behovet	for	å	opprette	reserver	for	
mindre	likvide	posisjoner	og	løpende	gjennomgå	om	disse	fortsatt	er	egnet.

13.		Når	verdsettingsjusteringer/-reserver	fører	til	vesentlige	tap	i	 inneværende	regnskapsår,	skal	disse	trekkes	fra	en	
institusjons	kjernekapital	i	henhold	til	bokstav	k)	i	artikkel	57	i	direktiv	2006/48/EF.

14.		Andre	gevinster/tap	som	skyldes	verdsettingsjusteringer/-reserver,	skal	inngå	i	beregningen	av	«nettofortjeneste	på	
handelsporteføljen»	som	nevnt	i	bokstav	b)	i	artikkel	13	nr.	2,	og	legges	til/trekkes	fra	tilleggskapital	som	kan	dekke	
kravene	for	markedsrisiko	i	henhold	til	slike	bestemmelser.

15.		Verdsettingsjusteringer/-reserver	 som	 overstiger	 dem	 som	 er	 foretatt	 i	 henhold	 til	 den	 regnskapsrammen	 som	
institusjonen	er	underlagt,	skal	behandles	i	samsvar	med	nr.	13	dersom	de	fører	til	vesentlige	tap,	og	ellers	i	samsvar	
med	nr.	14.

DEL	C

Intern	sikring

1.	 En	 intern	 sikring	er	 en	posisjon	 som	 i	vesentlig	grad	eller	 fullt	 ut	utligner	bestanddelsrisikoen	ved	en	posisjon	
eller	 et	 sett	 av	posisjoner	utenfor	handelsporteføljen.	Posisjoner	 som	 følger	 av	 intern	 sikring,	kan	benyttes	ved	
handelsporteføljens	kapitalbehandling,	forutsatt	at	de	innehas	i	handelsøyemed,	og	at	de	generelle	kriteriene	for	
handelsøyemed	og	forsvarlig	verdsetting	i	henhold	til	del	A	og	B	er	oppfylt.	Særlig	skal	

a)	 hensikten	med	intern	sikring	ikke	primært	være	å	unngå	eller	redusere	kapitalkrav,	

b)	 intern	 sikring	 være	 korrekt	 dokumentert	 og	 underlagt	 særlige	 interne	 framgangsmåter	 for	 godkjenning	 og	
revisjon,	

c)	 den	interne	transaksjonen	behandles	på	markedsvilkår,	

d)	 hoveddelen	av	den	markedsrisiko	som	genereres	av	den	interne	sikringen,	forvaltes	dynamisk	i	handelsporteføljen	
innenfor	tillatte	grenser,	og	

e)	 interne	transaksjoner	overvåkes	nøye.

Slik	overvåking	må	sikres	gjennom	tilfredsstillende	framgangsmåter.

2.	 Behandlingen	nevnt	i	nr.	1	kommer	til	anvendelse	uten	at	det	berører	kapitalkravene	som	gjelder	for	den	interne	
sikringens	«element	utenfor	handelsporteføljen».

3.	 Uten	hensyn	til	bestemmelsene	i	nr.	1	og	2	og	i	tilfeller	der	en	institusjon	sikrer	et	kredittrisikoengasjement	utenfor	
handelsporteføljen	ved	hjelp	av	et	kredittderivat	i	institusjonens	handelsportefølje	(ved	hjelp	av	en	intern	sikring),	
anses	engasjementet	utenfor	handelsporteføljen	ikke	for	å	være	sikret	for	beregning	av	kapitalkrav,	med	mindre	
institusjonen	fra	en	anerkjent	tredjemann	som	tilbyr	beskyttelse,	kjøper	et	kredittderivat	som	oppfyller	kravene	i	nr.	
19	i	del	2	i	vedlegg	VIII	til	direktiv	2006/48/EF	med	hensyn	til	engasjementet	utenfor	handelsporteføljen.	Dersom	
slik	beskyttelse	er	kjøpt	hos	tredjemann	og	godkjennes	som	sikring	av	et	engasjement	utenfor	handelsporteføljen	
for	 beregning	 av	 kapitalkrav,	 skal	 verken	 den	 interne	 eller	 den	 eksterne	 kredittderivatsikringen	 inkluderes	 i	
handelsporteføljen	for	beregning	av	kapitalkrav.
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DEL	D

Inkludering	i	handelsporteføljen

1.	 Institusjoner	skal	ha	klart	definerte	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	å	avgjøre	hvilken	posisjon	som	skal	inngå	
i	handelsporteføljen	for	beregning	av	institusjonens	kapitalkrav,	i	samsvar	med	kriteriene	i	artikkel	11	og	idet	det	
tas	hensyn	til	institusjonens	evne	og	praksis	når	det	gjelder	risikohåndtering.	Det	skal	dokumenteres	fullt	ut	at	disse	
retningslinjene	og	framgangsmåtene	overholdes,	og	at	de	er	underlagt	regelmessig	internkontroll.

2.	 Institusjoner	skal	ha	klart	definerte	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	generell	forvaltning	av	handelsporteføljen.	
Disse	retningslinjene	og	framgangsmåtene	skal	minst	omfatte	

a)	 den	 virksomhet	 institusjonen	 anser	 for	 å	 være	 handel,	 og	 som	 utgjør	 en	 del	 av	 handelsporteføljen	 for	
kapitalkravformål,	

b)	 i	hvilken	utstrekning	en	posisjon	kan	verdsettes	 til	markedsverdi	daglig	med	henvisning	 til	et	aktivt,	 likvid	
toveismarked,	

c)	 for	posisjoner	som	verdsettes	til	modellverdi,	i	hvilken	utstrekning	institusjonen	kan	

i)	 identifisere	all	vesentlig	risiko	med	hensyn	til	posisjonen,	

ii)	 sikre	all	vesentlig	risiko	for	posisjonen	med	instrumenter	som	det	finnes	et	aktivt,	likvid	toveismarked	for,	
og	

iii)	 utarbeide	pålitelige	estimater	for	de	viktigste	forutsetningene	og	parametrene	som	benyttes	i	modellen,	

d)	 i	hvilken	utstrekning	 institusjonen	kan,	og	er	 forpliktet	 til,	å	generere	verdsettinger	for	posisjonen	som	kan	
valideres	eksternt	på	en	konsekvent	måte,	

e)	 i	hvilken	utstrekning	juridiske	begrensninger	eller	andre	driftskrav	vil	kunne	redusere	institusjonens	evne	til	å	
gjennomføre	en	avvikling	eller	sikring	av	posisjonen	på	kort	sikt,	

f)	 i	hvilken	utstrekning	institusjon	kan,	og	er	forpliktet	til,	aktivt	å	risikohåndtere	posisjonen	i	sin	handelsvirksomhet,	
og	

g)	 i	hvilken	utstrekning	institusjonen	kan	overføre	risiko	eller	posisjoner	som	ligger	utenfor	handelsporteføljen,	til	
handelsporteføljen	og	omvendt,	samt	kriteriene	for	slike	overføringer.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 kan	 tillate	 at	 institusjoner	 behandler	 posisjoner	 som	 innehas	 i	 handelsporteføljen	
i	 henhold	 til	 artikkel	 57	 nr.	 l	 bokstav	 m)	 og	 n)	 i	 direktiv	 2006/48/EF,	 som	 henholdsvis	 egenkapital-	 eller	
gjeldsinstrumenter	dersom	institusjonen	kan	påvise	at	den	er	en	aktiv	markedspleier	 i	disse	posisjonene.	 I	dette	
tilfellet	skal	institusjonen	ha	tilfredsstillende	systemer	og	kontroller	for	handel	med	instrumenter	som	kan	inngå	i	
ansvarlig	kapital.

4.	 Gjenkjøpsavtaler	som	er	knyttet	til	terminhandel,	og	som	en	institusjon	regnskapsfører	utenfor	sin	handelsportefølje,	
kan	inkluderes	i	handelsporteføljen	for	kapitalkravformål	så	lenge	alle	transaksjoner	av	denne	typen	blir	inkludert.	
For	dette	formål	defineres	gjenkjøpsavtaler	knyttet	til	handel	som	transaksjoner	som	oppfyller	kravene	i	artikkel	
11	nr.	2	og	i	vedlegg	VII	del	A,	og	begge	elementene	er	i	form	av	enten	kontanter	eller	verdipapirer	som	kan	inngå	
i	handelsporteføljen.	Uansett	hvor	de	er	plassert,	er	alle	gjenkjøpsavtaler	underlagt	motpartskredittrisiko	utenfor	
handelsporteføljen.

_________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/312 24.10.2013

VEDLEGG VIII

OPPHEVEDE	DIREKTIVER

DEL	A

Opphevede	direktiver	med	senere	endringer	

(som	nevnt	i	artikkel	52)

Rådsdirektiv	93/6/EØF	av	15.	mars	1993	om	investeringsforetaks	og	kredittinstitusjoners	kapitaldekningsgrad

Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/31/EF	 av	 22.	 juni	 1998	 om	 endring	 av	 rådsdirektiv	 93/6/EØF	 om	
investeringsforetaks	og	kredittinstitusjoners	kapitaldekningsgrad

Europaparlaments-	og	 rådsdirektiv	98/33/EF	av	22.	 juni	1998	om	endring	av	artikkel	12	 i	 rådsdirektiv	77/780/EØF	
om	adgang	 til	 å	 starte	og	utøve	virksomhet	 som	kredittinstitusjon,	artikkel	2,	5,	6,	7	og	8	 i	og	vedlegg	 II	og	 III	 til	
rådsdirektiv	89/647/EØF	om	kredittinstitusjoners	kapitaldekning	og	artikkel	2	i	og	vedlegg	II	til	rådsdirektiv	93/6/EØF	
om	investeringsforetaks	og	kredittinstitusjoners	kapitaldekningsgrad

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.

Bare	artikkel	26.

Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/39/EF	av	21.	april	2004	om	markeder	for	finansielle	instrumenter,	om	endring	
av	 rådsdirektiv	 85/611/EØF	 og	 93/6/EØF	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/12/EF	 og	 om	 oppheving	 av	
rådsdirektiv	93/22/EØF.

Bare	artikkel	67.

DEL	B

Frister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

(som	nevnt	i	artikkel	52)

Direktiv Frist	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

Rådsdirektiv	93/6/EØF 1.7.1995

Direktiv	98/31/EF 21.7.2000

Direktiv	98/33/EF 21.7.2000

Direktiv	2002/87/EF 11.8.2004

Direktiv	2004/39/EF 30.4.2006/31.1.2007

Direktiv	2005/1/EF 13.5.2005
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VEDLEGG IX

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette	direktiv Direktiv	
93/6/EØF

Direktiv	
98/31/EF

Direktiv	
98/33/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Artikkel	1	nr.	1	
første	punktum

Artikkel	1	nr.	1	
annet	punktum	og	
nr.	2

Artikkel	1

Artikkel	2	nr.	1

Artikkel	2	nr.	2 Artikkel	7	nr.	3

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	a)

Artikkel	2	nr.	1

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	b)

Artikkel	2	nr.	2 Artikkel	67	nr.	1

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	c)-e)

Artikkel	2	nr.	3-5

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	f)	og	g)

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	h)

Artikkel	2	nr.	10

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	i)

Artikkel	2	nr.	11 Artikkel	3	nr.	1

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	j)

Artikkel	2	nr.	14

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	k)	og	l)

Artikkel	2	nr.	15	
og	16

Artikkel	1	nr.	1	
bokstav	b)

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	m)

Artikkel	2	nr.	17 Artikkel	1	nr.	1	
bokstav	c)

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	n)

Artikkel	2	nr.	18 Artikkel	1	nr.	1	
bokstav	d)

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	o)-q)

Artikkel	2	nr.	
19-21

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	r)

Artikkel	2	nr.	23

Artikkel	3	nr.	1	
bokstav	s)

Artikkel	2	nr.	26

Artikkel	3	nr.	2 Artikkel	2	nr.	7	
og	8

Artikkel	3	nr.	3	
bokstav	a)	og	b)

Artikkel	7	nr.	3 Artikkel	26
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Dette	direktiv Direktiv	
93/6/EØF

Direktiv	
98/31/EF

Direktiv	
98/33/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Artikkel	3	nr.	3	
bokstav	c)

Artikkel	7	nr.	3

Artikkel	4 Artikkel	2	nr.	24

Artikkel	5 Artikkel	3	nr.	1	
og	2

Artikkel	6 Artikkel	3	nr.	4 Artikkel	67	nr.	2

Artikkel	7 Artikkel	3	nr.	4a Artikkel	67	nr.	3

Artikkel	8 Artikkel	3	nr.	4b Artikkel	67	nr.	3

Artikkel	9 Artikkel	3	nr.	3

Artikkel	10 Artikkel	3	nr.	5-8

Artikkel	11 Artikkel	2	nr.	6

Artikkel	12	første	
ledd

Artikkel	2	nr.	25

Artikkel	12	annet	
ledd

Artikkel	13	nr.	1	
første	ledd

Vedlegg	V	nr.	1	
første	ledd

Artikkel	13	nr.	
1	annet	ledd	og	
nr.	2-5

Vedlegg	V	nr.	
1	annet	ledd	og	
nr.	2-5

Artikkel	1	nr.	
7	og	vedlegg	4	
bokstav	a)	og	b)

Artikkel	14 Vedlegg	V	nr.	6	
og	7

Vedlegg	4	
bokstav	c)

Artikkel	15 Vedlegg	V	nr.	8

Artikkel	16 Vedlegg	V	nr.	9

Artikkel	17

Artikkel	18	nr.	1	
første	ledd

Artikkel	4	nr.	1	
første	ledd

Artikkel	18	nr.	1	
bokstav	a)	og	b)

Artikkel	4	nr.	1	i)	
og	ii)

Artikkel	1	nr.	2

Artikkel	18	nr.	2-4 Artikkel	4	nr.	6-8
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Dette	direktiv Direktiv	
93/6/EØF

Direktiv	
98/31/EF

Direktiv	
98/33/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Artikkel	19	nr.	1

Artikkel	19	nr.	2 Artikkel	11	nr.	2

Artikkel	19	nr.	3

Artikkel	20

Artikkel	21 Vedlegg	IV

Artikkel	22

Artikkel	23	første	
og	annet	ledd

Artikkel	7	nr.	5	
og	6

Artikkel	23	tredje	
ledd

Artikkel	24

Artikkel	25

Artikkel	26	nr.	1 Artikkel	7	nr.	10 Artikkel	1	nr.	4

Artikkel	26	nr.	2-4 Artikkel	7	nr.	
11-13

Artikkel	27 Artikkel	7	nr.	14	
og	15

Artikkel	28	nr.	1 Artikkel	5	nr.	1

Artikkel	28	nr.	2 Artikkel	5	nr.	2 Artikkel	1	nr.	3

Artikkel	28	nr.	3

Artikkel	29	nr.	1	
bokstav	a)-c)	og	
de	neste	to	ledd

Vedlegg	VI	nr.	2

Artikkel	29	nr.	1	
siste	ledd

Artikkel	29	nr.	2 Vedlegg	VI	nr.	3

Artikkel	30	nr.	1	
og	2	første	ledd

Vedlegg	VI	nr.	
4	og	5

Artikkel	30	nr.	2	
annet	ledd
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Dette	direktiv Direktiv	
93/6/EØF

Direktiv	
98/31/EF

Direktiv	
98/33/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Artikkel	30	nr.	3	
og	4

Vedlegg	VI	nr.	
6	og	7

Artikkel	31 Vedlegg	VI	punkt	
8	nr.	1,	nr.	2	
første	punktum	
og	nr.	3-5

Artikkel	32 Vedlegg	VI	nr.	9	
og	10

Artikkel	33	nr.	1	
og	2

Artikkel	33	nr.	3 Artikkel	6	nr.	2

Artikkel	34

Artikkel	35	nr.	1-4 Artikkel	8	nr.	1-4

Artikkel	35	nr.	5 Artikkel	8	nr.	5	
første	punktum

Artikkel	1	nr.	5

Artikkel	36 Artikkel	9	nr.	1-3

Artikkel	37

Artikkel	38 Artikkel	9	nr.	4

Artikkel	39

Artikkel	40 Artikkel	2	nr.	9

Artikkel	41	nr.	1	
bokstav	a)-c)

Artikkel	10	
første,	annet	og	
tredje	strekpunkt

Artikkel	41	nr.	1	
bokstav	d)	og	e)

Artikkel	41	nr.	1	
bokstav	f)

Artikkel	10	fjerde	
strekpunkt

Artikkel	41	nr.	1	
bokstav	g)

Artikkel	42

Artikkel	43

Artikkel	44
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Dette	direktiv Direktiv	
93/6/EØF

Direktiv	
98/31/EF

Direktiv	
98/33/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Artikkel	45

Artikkel	46 Artikkel	12

Artikkel	47

Artikkel	48

Artikkel	49

Artikkel	50 Artikkel	15

Vedlegg	I	nr.	1-4 Vedlegg	I	nr.	1-4

Vedlegg	I	nr.	4	
siste	ledd

Artikkel	2	nr.	22

Vedlegg	I	nr.	5-7 Vedlegg	I	nr.	5-7

Vedlegg	I	nr.	8

Vedlegg	I	nr.	9-11 Vedlegg	I	nr.	8-10

Vedlegg	I	nr.	
12-14

Vedlegg	I	nr.	
12-14

Vedlegg	I	nr.	15	
og	16

Artikkel	2	nr.	12

Vedlegg	I	nr.	
17-41

Vedlegg	I	nr.	
15-39

Vedlegg	I	nr.	
42-56

Vedlegg	II	nr.	1	
og	2

Vedlegg	II	nr.	1	
og	2

Vedlegg	II	nr.	3-10

Vedlegg	III	nr.	1 Vedlegg	III	nr.	1	
første	ledd

Artikkel	1	nr.	
7	og	vedlegg	3	
bokstav	a)

Vedlegg	III	nr.	2 Vedlegg	III	nr.	2

Vedlegg	III	nr.	2.1	
første	til	tredje	
ledd

Vedlegg	III	nr.	
3.1

Artikkel	1	nr.	
7	vedlegg	3	
bokstav	b)
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Dette	direktiv Direktiv	
93/6/EØF

Direktiv	
98/31/EF

Direktiv	
98/33/EF

Direktiv	
2002/87/EF

Direktiv	
2004/39/EF

Vedlegg	III	nr.	2.1	
fjerde	ledd

Vedlegg	III	nr.	2.1	
femte	ledd

Vedlegg	III	nr.	
3.2

Artikkel	1	nr.	
7	og	vedlegg	3	
bokstav	b)

Vedlegg	III	nr.	2.2,	
3	og	3.1

Vedlegg	III	nr.	
4-6

Artikkel	1	nr.	
7	og	vedlegg	3	
bokstav	c)

Vedlegg	III	nr.	3.2 Vedlegg	III	nr.	8

Vedlegg	III	nr.	4 Vedlegg	III	nr.	11

Vedlegg	IV	nr.	
1-20

Vedlegg	VII	nr.	
1-20

Artikkel	1	nr.	7	
og	vedlegg	5

Vedlegg	IV	nr.	21 Artikkel	11a Artikkel	1	nr.	6

Vedlegg	V	nr.	1-12	
fjerde	ledd

Vedlegg	VIII	nr.	
1-13	ii)

Artikkel	1	nr.	7	
og	vedlegg	5

Vedlegg	V	nr.	12	
femte	ledd

Vedlegg	V	nr.	
12	sjette	ledd	til	
nr.	13

Vedlegg	VIII	nr.	
13	iii)-14

Artikkel	1	nr.	7	
og	vedlegg	5

Vedlegg	VI Vedlegg	VI	punkt	
8	nr.	2	etter	første	
punktum

Vedlegg	VII

Vedlegg	VIII

Vedlegg	IX
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/48/
EF	av	14.	juni	2006	om	adgang	til	å	starte	og	utøve	virksomhet	
som	kredittinstitusjon	(omarbeiding)(1),	særlig	artikkel	150	nr.	
1	bokstav	d)	og	l),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	artikkel	2	i	direktiv	2006/48/EF	angis	de	institusjonene	
som	er	utelukket	fra	direktivets	virkeområde.

2)	 Det	 danske	 økonomi-	 og	 næringsdepartementet	 har	
anmodet	om	at	Dansk	Landbrugs	Realkreditfond	fjernes	
fra	listen	i	artikkel	2	i	direktiv	2006/48/EF.	En	vurdering	
av	Dansk	Landbrugs	Realkreditfonds	 rettslige	 status	 og	
særlige	struktur	viser	at	det	er	berettiget	å	fjerne	det	fra	
artikkel	 2	 i	 direktiv	 2006/48/EF.	 Det	 danske	 økonomi-	
og	 næringsdepartementet	 har	 også	 anmodet	 om	 at	
navnet	 Danmarks	 Skibskreditfond	 endres	 til	 Danmarks	
Skibskredit	A/S	ettersom	institusjonen	har	fått	nytt	navn.

3)	 Del	 1	 nr.	 20	 i	 vedlegg	 VI	 til	 direktiv	 2006/48/EF	
inneholder	en	liste	over	engasjementer	med	multilaterale	
utviklingsbanker	som	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%.

4)	 Verdensbanken,	 som	 handler	 på	 vegne	 av	 Den	
internasjonale	finansieringsordning	for	immunisering,	har	
anmodet	om	at	sistnevnte	oppføres	på	listen	i	del	1	nr.	20	
i	vedlegg	VI	i	direktiv	2006/48/EF.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 87	 av	 28.3.2007,	 s.	 9,	 er	
omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 66/2008	 av	 6.	 juni	 2008	 om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IX	(Finansielle	tjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	11.

(1)	 EUT	L	177	av	30.6.2006,	s.	1.

5)	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	 for	
immunisering	 er	 en	 ny	 type	 internasjonal	 institusjon	
for	 utviklingsfinansiering.	 Institusjonens	 finansielle	
grunnlag	omfatter	rettslig	bindende	betalingsforpliktelser	
(tilskudd)	 fra	 ulike	 giverstater.	 Midlene	 som	 Den	
internasjonale	 finansieringsordning	 for	 immunisering	
låner	i	de	internasjonale	kapitalmarkedene,	vil	finansiere	
immuniseringsprogrammer	 i	 70	 av	 de	 fattigste	 landene	
i	 verden.	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	
for	 immunisering	 vil	 fungere	 som	 bank	 for	 Den	
globale	 allianse	 for	 vaksiner	 og	 immunisering	 med	
sikte	 på	 å	 skaffe	 tilskuddsmidler	 til	 støtteberettigede	
immuniseringsprogrammer	 i	 utviklingslandene.	 Den	
internasjonale	 finansieringsordning	 for	 immunisering	
vil	 sette	 ut	 sine	 to	 viktigste	 virksomhetsområder	 til	
eksisterende	multinasjonale	organisasjoner:	finansiering,	
økonomistyring	 og	 risikohåndtering	 vil	 bli	 satt	 ut	 til	
Verdensbanken,	mens	Den	globale	allianse	for	vaksiner	og	
immunisering	vil	få	ansvaret	for	sekretariatsfunksjonene.

6)	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	 for	
immunisering	har	samme	risikoprofil	som	de	multilaterale	
utviklingsbankene	 oppført	 i	 del	 1	 nr.	 20	 i	 vedlegg	 VI	
til	 direktiv	 2006/48/EF,	 og	 er	 derfor	 berettiget	 til	 å	 bli	
innlemmet	 i	 del	 1	 nr.	 20	 i	 vedlegg	VI	 og	 følgelig	 til	 å	
nyte	 godt	 av	 en	 risikovekt	 på	 0	%	 i	 henhold	 til	 nevnte	
bestemmelse.

7)	 Den	islamske	utviklingsbank	har	anmodet	om	å	bli	oppført	
på	listen	i	del	1	nr.	20	i	vedlegg	VI	til	direktiv	2006/48/EF.

8)	 Den	islamske	utviklingsbank	er	opprettet	av	regjeringene	
i	 29	 land	 med	 hovedsakelig	 muslimsk	 befolkning	 for	
å	 fremme	 økonomisk	 utvikling	 og	 sosial	 framgang	 i	
deltakerlandene	og	muslimske	samfunn,	både	enkeltvis	og	
i	fellesskap	og	i	samsvar	med	shariareglene.	Den	islamske	
utviklingsbank	 kan	 utføre	 alle	 typer	 virksomhet	 som	
fremmer	dette	formålet.	I	avtalen	nevnes	f.eks.	uttrykkelig	
egenkapitalinvesteringer,	 lån,	 handelsfinansiering	 og	
teknisk	bistand.

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/18/EF

av	27.	mars	2007

om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/48/EF	med	hensyn	til	visse	institusjoners	
utelukkelse	fra	eller	innlemmelse	i	dets	virkeområde,	og	om	behandlingen	av	engasjementer	med	

multilaterale	utviklingsbanker(*)

2013/EØS/59/10



Nr.	59/320 24.10.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

9)	 Den	islamske	utviklingsbank	har	samme	risikoprofil	som	
de	multilaterale	utviklingsbankene	oppført	i	del	1	nr.	20	i	
vedlegg	VI	til	direktiv	2006/48/EF,	og	er	derfor	berettiget	
til	å	bli	innlemmet	i	del	1	nr.	20	i	vedlegg	VI	og	følgelig	
til	å	nyte	godt	av	en	risikovekt	på	0	%	i	henhold	til	nevnte	
bestemmelse.

10)	 Direktiv	2006/48/EF	bør	derfor	endres.

11)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	direktiv	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	europeiske	verdipapirkomité	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	direktiv	2006/48/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	2	skal	fjerde	strekpunkt	lyde:

«—		 i	 Danmark,	 «Dansk	 Eksportfinansieringsfond»,	
«Danmarks	Skibskredit	A/S»	og	«KommuneKredit»,

2.	 I	vedlegg	VI	skal	del	1	nr.	20	lyde:

«20.		Engasjementer	 med	 følgende	 multilaterale	
utviklingsbanker	skal	gis	en	risikovekt	på	0	%:

a)	 Den	 internasjonale	bank	 for	gjenoppbygging	og	
utvikling,

b)	 Det	internasjonale	finansieringsinstitutt,

c)	 Den	interamerikanske	utviklingsbank,

d)	 Den	asiatiske	utviklingsbank,

e)	 Den	afrikanske	utviklingsbank,

f)	 Europarådets	utviklingsbank

g)	 Den	nordiske	investeringsbank,

h)	 Den	karibiske	utviklingsbank,

i)	 Den	 europeiske	 bank	 for	 gjenoppbygging	 og	
utvikling,

j)	 Den	europeiske	investeringsbank,

k)	 Det	europeiske	investeringsfond,

l)	 Organisasjonen	 for	 multilaterale	
investeringsgarantier,

m)	 Den	 internasjonale	 finansieringsordning	 for	
immunisering,	og

n)	 Den	islamske	utviklingsbank.»

Artikkel 2

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 30.	 september	 2007	 vedta	
og	 kunngjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	
å	 etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	
Kommisjonen	 teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	
sammenligningstabell	som	viser	sammenhengen	mellom	disse	
bestemmelsene	og	bestemmelsene	i	dette	direktiv.

Medlemsstatene	 skal	 anvende	 disse	 bestemmelsene	 fra	 1.	
oktober	2007.

Disse	bestemmelsene	 skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	til	
direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	regler	for	henvisningen	
fastsettes	av	medlemsstatene.

2.	 Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
de	viktigste	internrettslige	bestemmelser	som	de	vedtar	på	det	
området	dette	direktiv	omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	27.	mars	2007.

 For Kommisjonen

	 Charlie	McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 kommisjonsbeslutning	 2002/627/EF	 om	
opprettelse	av	Gruppen	av	europeiske	reguleringsmyndigheter	
for	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester(1),	 særlig	
artikkel	4	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 4	 nr.	 2	 i	 beslutning	 2002/627/EF	
skal	Kommisjonen	regelmessig	gjennomgå	listen	over	de	
reguleringsmyndighetene	 som	 hver	 enkelt	 medlemsstat	
har	 opprettet,	 og	 som	 har	 ansvaret	 for	 løpende	 tilsyn	
med	 markedet	 for	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	
-tjenester.

2)	 Listen	 over	 vedkommende	 reguleringsmyndigheter	
trenger	 å	 ajourføres	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	 Bulgarias	 og		

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 323	 av	 8.12.2007,	 s.	 43,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 67/2008	 av	 6.	 juni	 2008	
om	 endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XI	 (Elektronisk	 kommunikasjon,	
audiovisuelle	tjenester	og	informasjonssamfunnstjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	12.

(1)	 EFT	 L	 200	 av	 30.7.2002,	 s.	 38.	 Beslutningen	 endret	 ved	 beslutning	
2004/641/EF	(EUT	L	293	av	16.9.2004,	s.	30).

	 Romanias	 tiltredelse	 og	 til	 endringer	 gjort	 av	 visse	
medlemsstater	med	hensyn	til	nevnte	myndigheters	navn	
og	ansvarsområder	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegget	 til	 beslutning	 2002/627/EF	 erstattes	med	 teksten	 i	
vedlegget	til	denne	beslutning.

Artikkel 2

Denne	beslutning	trer	i	kraft	den	dag	den	offentliggjøres	i	Den 
europeiske unions tidende.

Utferdiget	i	Brussel,	6.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Viviane	REDING

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	6.	desember	2007

om	endring	av	kommisjonsbeslutning	2002/627/EF	om	opprettelse	av	Gruppen	av	europeiske	
reguleringsmyndigheter	for	elektroniske	kommunikasjonsnett	og	-tjenester

(2007/804/EF)(*)
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VEDLEGG

«ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — 
ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — 

ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA — ANEXĂ

LISTE	OVER	MEDLEMMER	AV	GRUPPEN	AV	EUROPEISKE	REGULERINGSMYNDIGHETER

Stat Nasjonal	reguleringsmyndighet

Belgique/België Institut	belge	des	services	postaux	et	des	télécommunications	(IBPT)

Belgisch	Instituut	voor	postdiensten	en	telecommunicatie	(BIPT)

България Комисия	за	регулиране	на	съобщенията	(КРС)

Bulgaria Communications	Regulation	Commission	(CRC)

Česká	republika Český	telekomunikační	úřad	(ČTÚ)

Danmark IT-	og	Telestyrelsen	—	National	IT	and	Telecom	Agency	(NITA)

Deutschland Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	Telekommunikation,	Post	und	Eisenbahnen	(BNetzA)

Eesti Sideamet	(SIDEAMET)

Ελλάδα Εθνική	Επιτροπή	Τηλεπικοινωνιών	και	Ταχυδρομείων

Elláda Hellenic	Telecommunications	and	Post	Commission	(EETT)

España Comisión	del	Mercado	de	las	Telecomunicaciones	(CMT)

France Autorité	de	régulation	des	communications	électroniques	et	des	postes	(ARCEP)

Ireland Commission	for	Communications	Regulation	(ComReg)

Italia Autorità	per	le	garanzie	nelle	comunicazioni	(AGCOM)

Κύπρος Γραφείο	Επιτρόπου	Ρυθμίσεως	Ηλεκτρονικών	Επικοινωνιών	και	Ταχυδρομείων	(ΓΕΡΗΕΤ)

Kypros Office	of	the	Commissioner	of	Electronic	Communications	and	Postal	Regulation	(OCECPR)

Latvija Sabiedrisko	pakalpojumu	regulēšanas	komisija	(SPRK)

Lietuva Ryšių	reguliavimo	tarnyba	(RRT)

Luxembourg Institut	luxembourgeois	de	régulation	(ILR)

Magyarország Nemzeti	Hírközlési	Hatóság	(NHH)

Malta L-Awtorità	ta’	Malta	dwar	il-Komunikazzjoni/Malta	Communications	Authority	(MCA)

Nederland Onafhankelijke	Post	en	Telecommunicatie	Autoriteit	(OPTA)

Österreich Rundfunk	und	Telekom	Regulierungs-GmbH	(RTR)

Polska Urząd	Komunikacji	Elektronicznej	(UKE)

Portugal Autoridade	Nacional	de	Comunicações	(Anacom)

România Autoritatea	Națională	pentru	Reglementare	în	Comunicații	și	Tehnologia	Informației	(ANRCTI)

Slovenija Agencija	za	pošto	in	elektronske	komunikacije	Republike	Slovenije	(APEK)

Slovensko Telekomunikačný	úrad	Slovenskej	republiky	(TÚ	SR)

Suomi/Finland Viestintävirasto/Kommunikationsverket	(FICORA)

Sverige Post-	och	telestyrelsen	(PTS)

United	Kingdom Office	of	Communications	(Ofcom)»



24.10.2013 Nr.	59/323EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 96/48/EF	 av	 23.	 juli	 1996	
om	samtrafikkevnen	 i	det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	for	
høyhastighetstog(1),	særlig	artikkel	14	nr.	4	og	5,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2001/16/
EF	av	19.	mars	2001	om	samtrafikkevnen	til	jernbanesystemet	
for	konvensjonelle	tog(2),	særlig	artikkel	14	nr.	4	og	5,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1) Når	 medlemsstater	 tillater	 ibruktaking	 av	 rullende
materiell,	må	de	 sikre	 at	 hver	 enkelt	 vogn	 får	 tildelt	 en
identifikasjonskode.	 Denne	 koden	 skal	 deretter	 føres
inn	 i	 et	 nasjonalt	 vognregister	 (heretter	 kalt	 «NVR»).
Dette	 registeret	 må	 være	 tilgjengelig	 for	 representanter
for	 vedkommende	 myndigheter	 og	 berørte	 parter.	 De
ulike	 nasjonale	 registrene	 bør	 være	 ensartede	 med
hensyn	til	datainnhold	og	dataformat.	Dette	krever	at	de
opprettes	på	grunnlag	av	felles	driftsmessige	og	tekniske
spesifikasjoner.

2) De	felles	spesifikasjonene	for	NVR	bør	vedtas	på	grunnlag
av	utkastet	til	spesifikasjon	utarbeidet	av	Det	europeiske
jernbanebyrå	 (heretter	 kalt	 «Byrået»).	 Disse	 utkastene
til	 spesifikasjoner	 bør	 særlig	 omfatte	 en	 definisjon	 av
innhold,	 funksjonell	 og	 teknisk	 arkitektur,	 dataformat
og	 driftsmodus,	 herunder	 regler	 for	 datainnmating	 og
konsultasjon.

3) Dette	 vedtak	 er	 utarbeidet	 på	 grunnlag	 av	 Byråets
anbefaling	nr.	ERA/REC/INT/01-2006	av	28.	juli	2006.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	305	av	23.11.2007,	s.	30,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	68/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	13.

(1)	 EFT	L	235	av	17.9.1996,	s.	6.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/32/EF	(EUT	L	141	av	2.6.2007,	s.	63).

(2)	 EFT	L	110	av	20.4.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/32/EF.

En	 medlemsstats	 NVR	 skal	 inneholde	 alle	 vogner	
som	 er	 godkjent	 i	 den	 medlemsstaten.	 Godsvogner	 og	
passasjervogner	skal	 imidlertid	bare	 registreres	 i	NVR	i	
den	medlemsstaten	der	de	først	tas	i	bruk.

4) Det	 skal	 brukes	 et	 standardskjema	 for	 registrering
av	 vogner,	 bekreftelse	 av	 registrering,	 endring	 av
registreringsposter	og	bekreftelse	av	endringer.

5) Hver	medlemsstat	skal	opprette	et	datamaskinbasert	NVR.
Alle	NVR	skal	koples	til	et	sentralt	virtuelt	vognregister
(heretter	 kalt	 «VVR»)	 som	 forvaltes	 av	 Byrået,	 med
henblikk	 på	 å	 opprette	 registeret	 over	 dokumenter	 om
samtrafikkevne	 fastsatt	 i	 artikkel	 19	 i	 forordning	 (EF)
nr.	881/2004(3).	VVR	skal	gjøre	det	mulig	å	 søke	 i	 alle
NVR	gjennom	en	enkelt	portal	og	å	utveksle	data	mellom
de	 nasjonale	 vognregistrene.	 Av	 tekniske	 årsaker	 kan
imidlertid	ikke	koplingen	til	VVR	opprettes	umiddelbart.
Medlemsstatene	 bør	 derfor	 ikke	 være	 forpliktet	 til	 å
kople	sitt	NVR	til	det	 sentrale	VVR	før	det	er	påvist	at
sistnevnte	register	fungerer	effektivt.	For	dette	formål	vil
Byrået	gjennomføre	et	forsøksprosjekt.

6) I	 henhold	 til	 punkt	 8	 i	 protokollen	 fra	 møte	 nr.	 40	 i
forskriftskomiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 21	 i	 direktiv
2001/16/EF,	bør	alle	eksisterende	vogner	registreres	i	NVR
i	 den	medlemsstaten	 der	 de	 tidligere	 var	 registrert.	Ved
dataoverføringen	bør	det	sørges	 for	en	 tilstrekkelig	 lang
overgangsperiode	og	tas	hensyn	til	datatilgjengeligheten.

7) I	henhold	til	artikkel	14	nr.	4	bokstav	b)	i	direktiv	96/48/
EF	og	artikkel	14	nr.	4	bokstav	b)	i	direktiv	2001/16/EF
skal	NVR	oppbevares	og	ajourføres	 av	et	organ	 som	er
uavhengig	 av	 alle	 jernbaneforetak.	Medlemsstatene	 bør
underrette	Kommisjonen	og	de	andre	medlemsstatene	om
hvilket	organ	de	har	utpekt	for	dette	formål,	bl.a.	for	å	lette
utvekslingen	av	opplysninger	mellom	disse	organene.

(3)	 EUT	L	164	av	30.4.2004,	s.	1,	rettet	ved	EUT	L	220	av	21.6.2004,	s.	3.

KOMMISJONSVEDTAK

av	9.	november	2007

om	vedtakelse	av	en	felles	spesifikasjon	for	det	nasjonale	kjøretøyregisteret	fastsatt	i	artikkel	14	
nr.	4	og	5	i	direktiv	96/48/EF	og	2001/16/EF

[meddelt under nummer K(2007) 5357]

(2007/756/EF)(*)
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8) Noen	medlemsstater	har	et	omfattende	jernbanenett	med
sporvidde	på	1	520	mm	der	det	brukes	en	vognpark	som
er	 felles	 for	 statene	 i	 Samveldet	 av	 uavhengige	 stater
(SUS).	 Dette	 har	 ført	 til	 at	 det	 er	 opprettet	 et	 felles
registreringssystem	som	er	viktig	for	samtrafikkevnen	og
sikkerheten	i	dette	1	520	mm	jernbanenettet.	Det	bør	tas
hensyn	til	denne	særlige	situasjonen,	og	det	bør	fastsettes
særlige	regler	for	å	unngå	uoverensstemmelse	mellom	de
forpliktelsene	som	gjelder	 i	EU	og	SUS	med	hensyn	til
den	samme	vognen.

9) Reglene	 fastsatt	 i	 vedlegg	 P	 i	 TSI-en	 for	 drift	 og
trafikkstyring	 får	 anvendelse	 på	 nummereringssystemet
for	vogner	ved	registrering	 i	NVR.	Byrået	vil	utarbeide
en	veiledning	for	å	sikre	harmonisert	anvendelse	av	disse
reglene.

10) Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 21	 i	 direktiv	 96/48/
EF	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

De	 felles	 spesifikasjonene	 for	 det	 nasjonale	 vognregisteret	
fastsatt	i	artikkel	14	nr.	5	i	direktiv	96/48/EF	og	artikkel	14	nr.	5	
i	direktiv	2001/16/EF,	som	er	angitt	i	vedlegget,	vedtas	herved.

Artikkel 2

Etter	 at	 dette	 vedtak	 har	 trådt	 i	 kraft,	 skal	 medlemsstatene	
anvende	 de	 felles	 spesifikasjonene	 fastsatt	 i	 vedlegget	 ved	
registrering	av	vogner.

Artikkel 3

Medlemsstatene	skal	registrere	eksisterende	vogner	i	henhold	
til	del	4	i	vedlegget.

Artikkel 4

1. I	 samsvar	 med	 artikkel	 14	 nr.	 4	 bokstav	 b)	 i	 direktiv
96/48/EF	 og	 artikkel	 14	 nr.	 4	 bokstav	 b)	 i	 direktiv		

2001/16/EF	 skal	 medlemsstatene	 utpeke	 et	 nasjonalt	 organ	
som	 skal	 være	 ansvarlig	 for	 å	 oppbevare	 og	 ajourføre	
det	 nasjonale	 vognregisteret.	 Dette	 organet	 kan	 være	 den	
nasjonale	sikkerhetsmyndigheten	i	den	berørte	medlemsstaten.	
Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 disse	 organene	 samarbeider	 og	
utveksler	opplysninger	 for	 å	 sikre	 at	 dataendringer	 formidles	
til	rett	tid.

2. Medlemsstatene	 skal	 innen	 et	 år	 etter	 ikrafttredelsen
av	 dette	 vedtak	 underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 andre	
medlemsstatene	om	hvilket	organ	de	har	utpekt	 i	 henhold	 til	
nr.	1.

Artikkel 5

1. Rullende	 materiell	 som	 er	 tatt	 i	 bruk	 for	 første	 gang
i	 Estland,	 Latvia	 eller	 Litauen,	 og	 som	 forventes	 å	 bli	 brukt	
utenfor	 Den	 europeiske	 union	 som	 en	 del	 av	 den	 felles	
vognparken	i	jernbanesystemet	med	1	520	mm	sporvidde,	skal	
registreres	 både	 i	 NVR	 og	 i	 informasjonsdatabasen	 til	 rådet	
for	jernbanetransport	i	Samveldet	av	uavhengige	stater.	I	dette	
tilfellet	 kan	 det	 åttesifrede	 nummereringssystemet	 brukes	 i	
stedet	for	nummereringssystemet	angitt	i	vedlegget.

2. Rullende	materiell	som	er	tatt	i	bruk	for	første	gang	i	en
tredjestat,	og	som	forventes	å	bli	brukt	innenfor	Den	europeiske	
union	som	en	del	av	den	felles	vognparken	i	jernbanesystemet	
med	 1	 520	 mm	 sporvidde,	 skal	 ikke	 registreres	 i	 NVR.	 I	
samsvar	med	 artikkel	 14	 nr.	 4	 i	 direktiv	 2001/16/EF	må	 det	
imidlertid	 være	mulig	 å	 hente	 ut	 dataene	 nevnt	 i	 artikkel	 14	
nr.	5	bokstav	c),	d)	og	e)	fra	informasjonsdatabasen	til	rådet	for	
jernbanetransport	i	SUS.

Artikkel 6

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	9.	november	2007.

For Kommisjonen

Jacques	BARROT

Visepresident
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VEDLEGG

1.	 DATA

Følgende	liste	viser	det	foreslåtte	dataformatet	for	NVR.

Nummereringen	følger	logikken	i	det	foreslåtte	standardregistreringsskjemaet	i	tillegg	4.

Det	kan	i	tillegg	brukes	kommentarfelt,	f.eks.	til	identifikasjon	av	vogner	som	er	under	gransking	(se	avsnitt	3.4).

1. Europeisk	vognnummer Obligatorisk

Innhold Numerisk	identifikasjonskode	som	definert	i	vedlegg	P	i	TSI-en	om	
«drift	og	trafikkstyring»	(heretter	kalt	OPE	TSI)(1).

Format 1.1.		 Nummer Tolvsifret(*)

1.2.		 Tidligere	nummer	 (for	 eventuelle	vogner	 som	har	 fått	nytt	
nummer)

Tolvsifret(*)

2. Medlemsstat	og	nasjonal	sikkerhetsmyndighet	(NSA) Obligatorisk

Innhold Identifikasjon	 av	 medlemsstat	 og	 nasjonal	 sikkerhetsmyndighet	
der	 vognen	 ble	 godkjent.	 For	 vogner	 fra	 tredjestater	 angis	
medlemsstaten	der	vognen	ble	godkjent.

Format 2.1.		 Medlemsstatens	numeriske	kode	som	definert	i	vedlegg	P	i	
OPE	TSI

Tosifret	kode

2.2.	 Navn	på	nasjonal	sikkerhetsmyndighet	(NSA) Tekst

3. Produksjonsår Obligatorisk

Innhold Det	året	vognen	forlot	fabrikken

Format 3.		 Produksjonsår ÅÅÅÅ

4. EF-henvisning Obligatorisk

Innhold Henvisning	 til	 EF-verifiseringserklæring	 og	 utstedende	 organ	
(oppdragsgiver)

Format 4.1.		 Dato	for	erklæringen Dato

4.2.		 EF-henvisning Tekst

4.3.		 Navn	på	utstedende	organ	(oppdragsgiver) Tekst

4.4.		 Registrert	organisasjonsnummer Tekst

4.5.		 Organisasjonens	gateadresse Tekst

4.6.		 Sted Tekst

4.7.		 Landkode ISO

4.8.		 Postnummer Alfanumerisk	kode

_______________
(1)	 Kommisjonen	 gjorde	 11.	 august	 2006	 vedtak	 2006/920/EF	 om	 den	 tekniske	 spesifikasjonen	 for	 samtrafikkevne	 som	

gjelder	 for	delsystemet	«drift	 og	 trafikkstyring»	 i	det	 transeuropeiske	 jernbanesystem	 for	konvensjonelle	 tog	 (meddelt	
14.	 august	 2006).	 Den	 tilsvarende	 TSI-en	 for	 høyhastighetstog	 forventes	 å	 bli	 vedtatt	 i	 2007	 og	 bruker	 det	 samme	
nummereringssystemet.

(*)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 5	 nr.	 1	 i	 dette	 vedtak	 kan	 det	 åttesifrede	 nummereringssystemet	 til	 rådet	 for	 jernbanetransport	 i	
Samveldet	av	uavhengige	stater	også	brukes.
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5. Henvisning	til	registeret	over	rullende	materiell Obligatorisk

Innhold Henvisning	til	enheten	som	har	ansvaret	for	registeret	over	rullende	
materiell(2)

Format 5.1.		 Enhet	som	er	ansvarlig	for	registeret Tekst

5.2.		 Enhetens	gateadresse Tekst

5.3.		 Sted Tekst

5.4.		 Landkode ISO

5.5.		 Postnummer Alfanumerisk	kode

5.6.		 E-postadresse E-post

5.7.		 Henvisning	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 hente	 ut	 de	 relevante	
tekniske	data	fra	registeret	over	rullende	materiell

Alfanumerisk	kode

6. Begrensninger Obligatorisk

Innhold Begrensninger	på	bruken	av	vognen

Format 6.1.		 Kodede	begrensninger	(se	tillegg	1) Kode

6.2.		 Ikke-kodede	begrensninger Tekst

7. Eier Valgfritt

Innhold Identifikasjon	av	vognens	eier

Format 7.1.		 Organisasjonens	navn Tekst

7.2.		 Registrert	organisasjonsnummer Tekst

7.3.		 Organisasjonens	gateadresse Tekst

7.4.		 Sted Tekst

7.5.		 Landkode ISO

7.6.		 Postnummer Alfanumerisk	kode

8. Innehaver Obligatorisk

Innhold Identifikasjon	av	vognens	innehaver

Format 8.1.		 Organisasjonens	navn Tekst

8.2.		 Registrert	organisasjonsnummer Tekst

8.3.		 Organisasjonens	gateadresse Tekst

8.4.		 Sted Tekst

8.5.		 Landkode ISO

8.6.		 Postnummer Alfanumerisk	kode

8.7.		 VKM	–	valgfritt Alfanumerisk	kode

____________
(1)	 Registrene	nevnt	i	artikkel	22a	i	direktiv	96/48/EF	og	artikkel	24	i	direktiv	2001/16/EF
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9. Enhet	ansvarlig	for	vedlikehold Obligatorisk

Innhold Henvisning	til	enheten	som	har	ansvaret	for	vedlikeholdet(3)

Format 9.1.		 Enhet	ansvarlig	for	vedlikehold Tekst

9.2.		 Enhetens	gateadresse Tekst

9.3.		 Sted Tekst

9.4.		 Landkode ISO

9.5.		 Postnummer Alfanumerisk	kode

9.6.		 E-postadresse E-post

10. Tilbakekalling Obligatorisk	dersom	det	er	
relevant

Innhold Dato	 for	 offisiell	 opphogging	 og/eller	 annen	 disponering	 samt	
koden	for	tilbakekallingsmåten

Format 10.1.		 Disponeringsmåte	(se	tillegg	3) Tosifret	kode

10.2.		 Dato	for	tilbakekalling Dato

11. Medlemsstater	der	vognen	er	godkjent Obligatorisk

Innhold Liste	over	medlemsstater	der	vognen	er	godkjent

Format 11.		 Medlemsstatens	numeriske	kode	som	definert	i	vedlegg	P.4	i	
OPE	TSI

Liste

12. Tillatelsesnummer Obligatorisk

Innhold Harmonisert	nummer	for	tillatelser	til	ibruktaking,	utarbeidet	av	den	
nasjonale	sikkerhetsmyndigheten

Format 12.		 Tillatelsesnummer Alfanumerisk	kode	på	
grunnlag	av	EIN,	se	
tillegg	2.

13. Tillatelse	til	ibruktaking Obligatorisk

Innhold Datoen	 for	 tillatelsen	 til	 ibruktaking(4)	 av	 vognen	 og	 tillatelsens	
gyldighetstid

Format 13.1.		 Dato	for	tillatelsen Dato	(ÅÅÅÅMMDD)

13.2.		 Tillatelsen	er	gyldig	til	og	med Dato

13.3.		 Tillatelsen	er	midlertidig	opphevet Ja/Nei

2.	 ARKITEKTUR

2.1.	 Koplinger	til	andre	registre

Flere	 registre	er	under	utarbeiding	som	følge	av	EUs	nye	regler.	Tabellen	nedenfor	viser	hvilke	 registre	og	
databaser	som	kan	koples	til	NVR	når	de	er	innført.

___________
(1)	 Denne	enheten	kan	være	jernbaneforetaket	som	bruker	vognen,	en	underleverandør	eller	innehaveren.
(2)	 Tillatelse	gitt	i	samsvar	med	artikkel	14	i	direktiv	96/48/EF	eller	direktiv	2001/16/EF.
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Register	eller	database Ansvarlig	enhet Andre	enheter	med	tilgang

NVR	
(samtrafikk-direktivene)

RE(5)/NSA Andre	NSA/RE/RU/IM/IB/RB/
innehavere/eiere/ERA/OTIF

RRS)	
(samtrafikk-direktivene)

Fastsettes	av	medlemsstatene RU/IM/NSA/ERA/OTIF/innehaver/
verksteder

RSRD		
(TAF	TSI	&	SEDP)

Innehaver RU/IM//NSA/ERA/innehaver/
verksteder

WIMO		
(TAF	TSI	&	SEDP)

Ennå	ikke	fastsatt RU/IM/NSA/ERA/innehaver/
verksteder/bruker

Register	over	rullende	
jernbanemateriell(6)	
(Cape	Town-konvensjonen)

Registeransvarlig Allmennheten

OTIF-registeret		
(COTIF	99	—	ATMF)

OTIF Vedkommende	myndigheter/RU/
IM/IB/RB/innehaver/eier/ERA/
OTIF-sek.

Det	er	ikke	mulig	å	vente	til	alle	registrene	er	opprettet	før	NVR	gjennomføres.	Derfor	må	NVR	utformes	slik	
at	det	kan	koples	til	de	andre	registrene	på	et	senere	tidspunkt.	For	dette	formål:

–	 RRS:	Det	vises	til	dette	i	NVR,	ved	at	det	nevnes	hvilken	enhet	som	er	ansvarlig	for	RRS.	Nøkkelen	til	
koplingen	mellom	de	to	registrene	er	punkt	5.7.

–	 RSRD:	Dette	omfatter	noen	«administrative»	punkter	i	NVR.	Under	utarbeiding	innenfor	rammen	av	TAF	
TSI	SEDP.	SEDP	skal	ta	hensyn	til	spesifikasjonen	for	NVR.

–	 WIMO:	Dette	omfatter	data	fra	RSRD	og	vedlikeholdsdata.	Ingen	kopling	til	NVR	forutses.

–	 VKMR:	Dette	bør	drives	av	ERA	og	OTIF	i	samarbeid	(ERA	for	EU	og	OTIF	for	alle	OTIF-medlemsstater	
som	 ikke	er	EU-medlemmer).	 Innehaver	 registreres	 i	NVR.	 I	TSI	OPE	er	det	 spesifisert	 andre	globale	
sentrale	registre	(koder	for	vogntype,	koder	for	samtrafikkevne,	landkoder	osv.)	som	bør	forvaltes	av	et	
«sentralt	organ»	opprettet	på	grunnlag	av	et	samarbeid	mellom	ERA	og	OTIF.

–	 Register	over	rullende	jernbanemateriell	(Cape	Town-konvensjonen):	Dette	er	et	register	over	finansiell	
informasjon	som	gjelder	mobilt	utstyr.	Dette	registeret	kan	bli	utviklet	som	følge	av	diplomatkonferansen	
som	skal	avholdes	i	februar	2007.	Det	finnes	en	mulig	kopling,	ettersom	det	 i	UNIDROIT-registeret	er	
nødvendig	med	opplysninger	om	en	vogns	nummer	og	eier.	Nøkkelen	til	koplingen	mellom	de	to	registrene	
er	EVN.

–	 OTIF-registeret:	I	spesifikasjonen	for	OTIF-registeret	vil	det	bli	tatt	hensyn	til	dette	vedtak	og	til	de	andre	
EU-registrene.

Spesifikasjonene	for	hele	systemets	arkitektur	og	koplingene	mellom	NVR	og	de	andre	registrene	vil	bli	fastsatt	
på	en	slik	måte	at	opplysningene	det	anmodes	om,	kan	hentes	ut	når	det	er	nødvendig.

2.2.	 Generell	arkitektur	for	NVR	i	EU

NVR-ene	 skal	 innføres	 ved	 hjelp	 av	 en	 desentralisert	 løsning.	 Målet	 er	 å	 opprette	 en	 søkemotor	 for	 de	
distribuerte	dataene	gjennom	å	bruke	en	felles	programvare	som	gjør	det	mulig	for	brukerne	å	hente	ut	data	fra	
alle	lokale	registre	(LR)	i	medlemsstatene.

NVR-data	lagres	på	nasjonalt	plan	og	vil	bli	gjort	tilgjengelige	gjennom	bruk	av	et	nettbasert	program	(med	
egen	nettadresse).

____________
(1)	 Registreringsenheten	(RE)	er	den	enheten	som	er	utpekt	av	hver	medlemsstat,	i	samsvar	med	artikkel	14	nr.	4	bokstav	b)	i	direktiv	

96/48/EF	og	artikkel	14	nr.	4	bokstav	b)	i	direktiv	2001/16/EF,	til	å	oppbevare	og	ajourføre	NVR.
(2)	 Som	fastsatt	i	utkastet	til	protokoll	om	særlige	forhold	knyttet	til	rullende	jernbanemateriell,	til	konvensjonen	om	internasjonale	

sikkerhetsretter	i	mobilt	utstyr.
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Det	europeiske	sentraliserte	virtuelle	vognregisteret	(EC	VVR)	består	av	to	delsystemer:

–	 Det	virtuelle	vognregisteret	(VVR),	som	er	den	sentrale	søkemotoren	i	ERA.

–	 De	nasjonale	vognregistrene	(NVR),	som	er	de	lokale	registrene	(LR)	i	medlemsstatene	(MS).

Figur 1

Arkitekturen	i	EC-VVR

Bruker

Søk	1

Søk	2

Søk	3

Denne	arkitekturen	bygger	på	to	delsystemer	som	utfyller	hverandre,	og	som	gjør	det	mulig	å	søke	etter	data	
som	er	lagret	lokalt	i	alle	medlemsstatene,	og	den	innebærer	å

–	 opprette	datamaskinbaserte	registre	på	nasjonalt	plan	og	åpne	dem	for	søk	på	tvers	av	registrene,

–	 erstatte	papirregistre	med	datamaskinbaserte	registre,	noe	som	vil	gjøre	det	mulig	for	medlemsstatene	å	
forvalte	opplysningene	og	dele	dem	med	andre	medlemsstater,

–	 opprette	koplinger	mellom	NVR-ene	og	VVR	ved	å	bruke	felles	standarder	og	terminologi.

Arkitekturens	hovedprinsipper	er:

–	 Alle	NVR-ene	blir	en	del	av	det	datamaskinbaserte	nettverkssystemet.

–	 Alle	medlemsstater	kan	se	de	felles	dataene	når	de	går	inn	i	systemet.

–	 Dobbeltregistreringer	av	data	og	mulige	feil	forbundet	med	dette	unngås	når	VVR	er	opprettet.

–	 Ajourførte	data.

Denne	arkitekturen	vil	bli	innført	i	følgende	steg:

–	 Dette	vedtak	gjøres.

–	 Byrået	 gjennomfører	 et	 forsøksprosjekt	 som	 omfatter	 VVR	 med	 minst	 tre	 av	 medlemsstatenes	 NVR	
tilkoplet,	herunder	en	vellykket	tilkopling	av	et	eksisterende	NVR	ved	hjelp	av	et	oversettelsesverktøy.

–	 Forsøksprosjektet	evalueres,	og	dette	vedtak	ajourføres	dersom	det	er	nødvendig.
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–	 Byrået	offentliggjør	den	spesifikasjonen	som	medlemsstatene	skal	bruke	ved	tilkopling	av	sine	NVR-er	til	
det	sentrale	VVR.

–	 Som	siste	steg,	ved	særskilt	vedtak	og	etter	evaluering	av	forsøksprosjektet,	koples	alle	NVR-er	 til	det	
sentrale	VVR.

3.	 DRIFTSFORM

3.1.	 Bruk	av	NVR

NVR	skal	brukes	for	følgende	formål:

–	 registrering	av	tillatelser,

–	 registrering	av	tildelte	EVN,

–	 søk	etter	kortfattede	opplysninger	om	en	bestemt	vogn	i	hele	Europa,

–	 oppfølging	av	rettslige	aspekter,	så	som	forpliktelser	og	juridiske	opplysninger,

–	 opplysninger	til	bruk	ved	kontroller,	hovedsakelig	i	forbindelse	med	sikkerhet	og	vedlikehold.

–	 kontakt	med	eier	og	innehaver,

–	 kryssjekking	av	visse	sikkerhetskrav	før	utstedelse	av	sikkerhetssertifikat,

–	 oppfølging	av	en	bestemt	vogn.

3.2.		 Søknadsskjemaer

3.2.1.		 Søknad om registrering

Skjemaet	som	skal	brukes,	vises	i	tillegg	4.

Enheten	som	søker	om	registrering	av	en	vogn,	krysser	av	i	ruten	«Ny	registrering».	Deretter	fyller	den	ut	første	
del	av	skjemaet	med	alle	nødvendige	opplysninger	i	punkt	2-9	og	punkt	11	og	sender	det	til

–	 registreringsenheten	i	den	medlemsstaten	der	det	søkes	om	registrering,

–	 registreringsenheten	 i	den	 første	medlemsstaten	der	 søkeren	har	 til	hensikt	å	 ta	vognen	 i	bruk,	dersom	
søknaden	gjelder	en	vogn	som	kommer	fra	en	tredjestat.

3.2.2.		 Registrering av vogn og utstedelse av europeisk vognnummer

Ved	første	registrering	skal	vedkommende	registreringsenhet	utstede	det	europeiske	vognnummeret.

Det	er	mulig	å	bruke	ett	 registreringsskjema	per	vogn	eller	samme	skjema	for	et	helt	sett	med	vogner	som	
inngår	i	samme	serie	eller	samme	ordre,	vedlagt	en	liste	over	vognnumrene.

RE	skal	treffe	nødvendige	tiltak	for	å	sikre	at	dataene	den	registrerer	i	NVR,	er	korrekte.	For	dette	formål	kan	
registreringsenheten	be	om	opplysninger	fra	andre	registreringsenheter,	særlig	når	den	enheten	som	søker	om	
registrering	i	en	medlemsstat,	ikke	er	etablert	i	den	medlemsstaten.

3.2.3.		 Endring av ett eller flere punkter i registreringen

Enheten	som	søker	om	endring	av	punkter	i	vognregistreringen,	må

–	 krysse	av	i	ruten	«Endring»,

–	 skrive	inn	relevant	EVN	(punkt	0),
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–	 krysse	av	i	ruten	for	det	eller	de	punktene	som	skal	endres,

–	 skrive	 inn	 det	 nye	 innholdet	 i	 de	 endrede	 punktene	 og	 sende	 skjemaet	 til	 registreringsenheten	 i	 en	 av	
medlemsstatene	der	vognen	er	registrert.

I	visse	tilfeller	kan	bruk	av	standardskjemaet	være	utilstrekkelig.	Derfor	kan	den	berørte	registreringsenheten	
om	nødvendig	bruke	ytterligere	dokumenter,	enten	i	papirform	eller	elektroniske.

Ved	bytte	av	innehaver	har	den	nåværende	registrerte	innehaveren	ansvaret	for	å	underrette	registreringsenheten,	
som	i	sin	tur	skal	underrette	den	nye	innehaveren	om	endringen	i	registreringen.	Den	tidligere	innehaveren	blir	
først	fjernet	fra	NVR	og	fritatt	for	sitt	ansvar	når	den	nye	innehaveren	har	godkjent	sin	status	som	innehaver.

Ved	bytte	av	eier	har	den	nåværende	registrerte	eieren	ansvaret	for	å	underrette	registreringsenheten.	Da	blir	
den	tidligere	eieren	fjernet	fra	NVR.	Den	nye	eieren	kan	be	om	å	få	sine	data	registrert	i	NVR.

Etter	at	endringene	er	registrert,	kan	den	nasjonale	sikkerhetsmyndigheten	utstede	et	nytt	tillatelsesnummer,	og	
i	visse	tilfeller	et	nytt	europeisk	vognnummer.

3.2.4.		 Tilbakekalling av registrering

Enheten	som	søker	om	tilbakekalling	av	en	registrering,	krysser	av	i	ruten	«Tilbakekalling».	Deretter	fyller	
den	ut	punkt	10	og	sender	skjemaet	til	registreringsenheten	i	en	av	medlemsstatene	der	vognen	er	registrert.

Registreringsenheten	 utfører	 tilbakekallingen	 ved	 å	 skrive	 inn	 datoen	 for	 tilbakekallingen	 og	 bekrefte	
tilbakekallingen	overfor	den	berørte	enheten.

3.2.5.		 Godkjenning i flere medlemsstater

Når	en	vogn	som	allerede	er	godkjent	og	registrert	i	en	medlemsstat,	blir	godkjent	i	en	annen	medlemsstat,	må	
den	registreres	i	sistnevnte	medlemsstats	NVR.	I	slike	tilfeller	er	det	imidlertid	bare	dataene	i	punkt	1,	2,	6,	11,	
12	og	13	som	skal	registreres,	ettersom	disse	dataene	gjelder	bare	sistnevnte	medlemsstat.

Så	lenge	VVR	og	koplingen	til	alle	NVR-er	ikke	er	i	full	drift,	skal	de	berørte	registreringsenhetene	utveksle	
opplysninger	for	å	sikre	samsvarende	data	om	samme	vogn.

Godsvogner	og	passasjervogner	registreres	bare	i	NVR	i	den	medlemsstaten	der	de	først	tas	i	bruk.

3.3.		 Tilgangsrettigheter

Tilgangsrettighetene	til	data	i	NVR	for	en	gitt	medlemsstat	«XX»	er	angitt	i	tabellen	nedenfor,	der	tilgangskodene	
er	definert	som	følger:

Tilgangskode Type	tilgang

0. Ingen	tilgang

1. Begrenset	lesetilgang	(vilkår	i	kolonnen	«Leserettigheter»)

2. Ubegrenset	lesetilgang

3. Begrenset	lese-	og	skrivetilgang

4. Ubegrenset	lese-	og	skrivetilgang

Den	enkelte	registreringsenhet	skal	bare	ha	full	lese-	og	skrivetilgang	til	dataene	i	sin	egen	database.	Derfor	er	
tilgangskoden	3.
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Enhet Definisjon Leserettigheter Skrive-rettigheter Punkt	7 Alle	andre	
punkter

RE/NSA	«XX» Registreringsenhet/	
nasjonal	
sikkerhetsmyndighet	i	
medlemsstat	«XX»

Alle	data Alle	data 4 4

Andre	NSA/RE Andre	nasjonale	
sikkerhetsmyndig-
heter	og/eller	andre	
registreringsenheter

Alle	data Ingen 2 2

ERA Det	europeiske	
jernbanebyrå	

Alle	data Ingen 2 2

Innehavere Innehaveren	av	vognen Alle	data	om	vogner	
som	vedkommende	er	
innehaver	av

Ingen 1 1

Vognpark-
forvaltere

Forvalter	for	vogner	
utpekt	av	innehaveren

Vogner	som	
innehaveren	har	utpekt	
vedkommende	til	
forvalter	for

Ingen 1 1

Eiere Eieren	av	vognen Alle	data	om	vogner	
som	vedkommende	er	
eier	av

Ingen 1 1

RU Togoperatør Alle	data	knyttet	til	
vognnummer

Ingen 0 1

IM Infrastruktur-
forvaltning

Alle	opplysninger	
knyttet	til	vognnummer

Ingen 0 1

IB	og	RB Kontroll-	og	
tilsynsorganer	meldt	av	
medlemsstaten

Alle	data	om	vogner	
som	er	gjenstand	for	
kontroll	eller	revisjon

Ingen 2 2

Andre	
berettigede	
brukere

Tilfeldige	brukere	
godkjent	av	NSA	eller	
ERA

Varigheten	kan	
begrenses	for	å	angi	
at	det	dreier	seg	om	
tilfeldig	bruk

Ingen 0 1

3.4.		 Historiske	data

Alle	data	i	NVR	skal	oppbevares	i	ti	år	fra	den	dato	en	vogn	tilbakekalles	og	avregistreres.	Dataene	skal	være	
tilgjengelige	direktekoplet	minst	de	tre	første	årene.	Etter	tre	år	kan	dataene	oppbevares	elektronisk,	på	papir	
eller	i	et	annet	arkiveringssystem.	Dersom	det	i	løpet	av	tiårsperioden	iverksettes	gransking	av	en	eller	flere	
vogner,	skal	dataene	om	disse	vognene	om	nødvendig	oppbevares	lenger	enn	ti	år.

Alle	endringer	i	NVR	skal	registreres.	Historiske	endringer	kan	håndteres	med	IT-funksjoner.

4.	 EKSISTERENDE	VOGNER

4.1.		 Vurdert	datainnhold

Hvert	av	de	13	registreringspunktene	har	blitt	vurdert	for	å	fastsette	hvilke	som	skulle	være	obligatoriske	og
hvilke	som	ikke	skulle	være	det.

4.1.1.		 Punkt 1 — Europeisk vognnummer (obligatorisk)

a)	 Vogner som allerede har et tolvsifret identifikasjonsnummer

I	 stater	med	en	 entydig	 landkode	 skal	 vognene	beholde	 sitt	 nåværende	nummer.	Det	 tolvsifrede	nummeret	
registreres	uten	endringer.
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Stater	som	har	både	en	hovedlandkode	og	en	tidligere	tildelt	særskilt	kode:

–	 Tyskland	med	hovedlandkode	80	og	særskilt	kode	68	for	AAE	(Ahaus	Alstätter	Eisenbahn).

–	 Sveits	med	hovedlandkode	85	og	særskilt	kode	63	for	BLS	(Bern-Lötschberg-Simplon	Eisenbahn).

–	 Italia	med	hovedlandkode	83	og	særskilt	kode	64	for	FNME	(Ferrovie	Nord	Milano	Esercizio).

–	 Ungarn	med	hovedlandkode	55	og	særskilt	kode	43	for	GySEV/ROeEE	(Győr-Sopron-Ebenfurti	Vasút	
Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter	Eisenbahn).

Vognene	beholder	sitt	nåværende	nummer.	Det	tolvsifrede	nummeret	registreres	uten	endringer(1).

IT-systemet	må	gjenkjenne	begge	kodene	(hovedlandkode	og	særskilt	kode)	som	tilhørende	samme	land.

b)		 Vogner som brukes i internasjonal trafikk uten tolvsifret identifikasjonskode

En	totrinns	framgangsmåte	bør	anvendes:

–	 Vognen	tildeles	et	tolvsifret	nummer	i	NVR	(i	henhold	til	OPE	TSI)	som	defineres	på	grunnlag	av	vognens	
egenskaper.	IT-systemet	bør	kople	dette	registrerte	nummeret	til	det	nåværende	vognnummeret.

–	 Vognen	merkes	fysisk	med	det	tolvsifrede	nummeret	innen	en	frist	på	seks	år.

c)		 Vogner som brukes i innenlands trafikk uten tolvsifret identifikasjonskode

Ovennevnte	framgangsmåte	kan	på	frivillig	grunnlag	anvendes	på	vogner	som	bare	brukes	i	innenlands	trafikk.

4.1.2. Punkt 2 — Medlemsstat og NSA (obligatorisk)

Punktet	«Medlemsstat»	skal	alltid	vise	til	den	medlemsstaten	der	vognen	registreres	i	NVR.	Punktet	«NSA»	
viser	til	den	nasjonale	sikkerhetsmyndigheten	som	har	utstedt	tillatelsen	til	å	ta	vognen	i	bruk.

4.1.3.		 Punkt 3 — Produksjonsår

Når	det	nøyaktige	produksjonsåret	ikke	er	kjent,	oppgis	et	omtrentlig	år.

4.1.4.		 Punkt 4 — EF-henvisning

Vanligvis	 finnes	 ingen	 slik	 henvisning	 for	 eksisterende	 vogner,	 unntatt	 for	 et	 lite	 antall	 vogner	 for	
høyhastighetstog.	Registreres	dersom	tilgjengelig.

4.1.5.		 Punkt 5 — Henvisning til RRS

Registreres	dersom	tilgjengelig.

4.1.6.		 Punkt 6 — Begrensninger

Registreres	dersom	tilgjengelig.

4.1.7.		 Punkt 7 — Eier

Registreres	dersom	tilgjengelig	og/eller	påkrevd.

4.1.8.		 Punkt 8 — Innehaver (obligatorisk)

Vanligvis	tilgjengelig	og	obligatorisk.

(1)	 Alle	nye	vogner	som	tas	i	bruk	på	AAE,	BLS,	FNME	og	GySEV/ROeEE,	bør	imidlertid	tildeles	standardlandkoden.
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4.1.9.		 Punkt 9 — Enhet ansvarlig for vedlikehold

Punktet	er	obligatorisk.

4.1.10.		 Punkt 10 — Tilbakekalling

Registreres	dersom	relevant.

4.1.11.		 Punkt 11 — Medlemsstat der vognen er godkjent

RIV-vogner,	RIC-vogner	og	vogner	underlagt	bilaterale	eller	multilaterale	avtaler	 registreres	vanligvis	 som	
slike.	Dersom	denne	opplysningen	er	tilgjengelig,	skal	den	registreres.

4.1.12.		 Punkt 12 — Tillatelsesnummer

Registreres	dersom	tilgjengelig.

4.1.13.		 Punkt 13 — Ibruktaking (obligatorisk)

Når	det	nøyaktige	året	for	ibruktaking	ikke	er	kjent,	oppgis	et	omtrentlig	år.

4.2.		 Framgangsmåte

Den	enheten	som	tidligere	var	ansvarlig	for	registrering	av	vogner,	skal	stille	alle	opplysninger	til	rådighet	for	
den	nasjonale	sikkerhetsmyndigheten	eller	registreringsenheten	i	den	staten	der	den	er	lokalisert.

Eksisterende	godsvogner	og	passasjervogner	skal	registreres	i	NVR	bare	i	den	medlemsstaten	der	den	tidligere	
registreringsenheten	var	lokalisert.

Dersom	en	eksisterende	vogn	er	godkjent	i	flere	medlemsstater,	skal	registreringsenheten	som	har	registrert	
vognen,	sende	de	relevante	data	til	registreringsenhetene	i	de	øvrige	berørte	medlemsstatene.

NSA	eller	RE	overfører	opplysningene	til	sitt	NVR.

NSA	 eller	 RE	 underretter	 alle	 berørte	 parter	 når	 opplysningene	 er	 overført.	 Minst	 følgende	 enheter	 skal	
underrettes:

–	 den	enheten	som	tidligere	var	ansvarlig	for	registreringen,

–	 innehaveren,

–	 ERA.

4.3.		 Overgangsperiode

4.3.1.		 Tilgang til registrerte opplysninger for NSA

Den	enheten	som	tidligere	var	ansvarlig	for	registreringen	av	vogner,	skal	gjøre	alle	nødvendige	opplysninger	
tilgjengelige	 i	henhold	 til	en	avtale	mellom	denne	og	RE.	Dataene	skal	overføres	senest	 tolv	måneder	etter	
Kommisjonens	vedtak.	Om	mulig	bør	det	skje	elektronisk.

4.3.2.		 Vogner brukt i internasjonal trafikk

RE	i	hver	medlemsstat	skal	registrere	disse	vognene	i	sitt	NVR	senest	to	år	etter	Kommisjonens	vedtak.

Se	også	nr.	4.1.1	bokstav	b)

4.3.3.		 Vogner brukt i innenlands trafikk

RE	i	hver	medlemsstat	skal	registrere	disse	vognene	i	sitt	NVR	senest	tre	år	etter	Kommisjonens	vedtak.

____________
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Tillegg 1

KODER	FOR	BEGRENSNINGER

1.	 PRINSIPPER

Begrensninger	(tekniske	egenskaper)	som	allerede	finnes	i	andre	registre	som	NSA	har	tilgang	til,	behøver	ikke	
gjentas	i	NVR.

Godkjenning	av	trafikk	over	landegrensene	er	basert	på

–	 kodede	opplysninger	i	vognnummeret,

–	 bokstavkoder,

–	 merking	på	vognene.

Disse	opplysningene	behøver	derfor	ikke	gjentas	i	NVR.

2.	 STRUKTUR

Kodene	er	strukturert	i	tre	nivåer:

–	 første	nivå:	begrensningskategori,

–	 andre	nivå:	begrensningstype,

–	 tredje	nivå:	verdi	eller	spesifikasjon.

Koder	for	begrensninger

Kat. Type Verdi Navn

1 Tekniske	konstruksjonsbegrensninger

1 Numerisk	(3) Minste	kurveradius	i	meter

2 — Sporfeltsbegrensninger

3 Numerisk	(3) Hastighetsbegrensninger	i	km/t	(merket	på	godsvogner	og	passasjer-
vogner,	men	ikke	på	lokomotiver)

2 Geografiske	begrensninger

1 Alfanumerisk	(3) Kinematisk	profil	(koding	i	WAG	TSI	vedlegg	C)

2 Kodet	liste Sporvidde

1 Variabel	sporvidde	1435/1520

2 Variabel	sporvidde	1435/1668

3 — Ikke	CCS	om	bord

4 — ERTMS	A	om	bord

5 Numerisk	(3) B-system	om	bord(*)
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Kat. Type Verdi Navn

3 Miljøbegrensninger

1 Kodet	liste Klimasone	EN50125/1999

1 T1

2 T2

3 T3

4 Bruksbegrensninger	angitt	i	godkjenningssertifikatet

1 — Tidsbasert

2 — Tilstandsbasert	(tilbakelagt	avstand,	slitasje	osv.)

(*)	 Dersom	vognen	er	utstyrt	med	flere	enn	ett	B-system,	skal	det	angis	en	egen	kode	for	hvert	system.
Den	numeriske	koden	består	av	tre	tegn,	der
–	 1xx	brukes	for	vogner	utstyrt	med	et	signalsystem,
–	 2xx	brukes	for	vogner	utstyrt	med	radio,
–	 Xx	er	den	numeriske	koden	angitt	i	vedlegg	B	til	CCS	TSI.
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Tillegg 2

DET	EUROPEISKE	IDENTIFIKASJONSNUMMERETS	STRUKTUR	OG	INNHOLD

Kode	 for	 det	 harmoniserte	 nummereringssystemet	 for	 sikkerhetssertifikater	 og	 andre	 dokumenter,	 betegnet	
europeisk	identifikasjonsnummer	(EIN)

Eksempel:

I T 5 1 2 0 0 6 0 0 0 5

Landkode
(to	bokstaver)

Dokumenttype
(to	sifre)

Utstedelsesår
(fire	sifre)

Teller
(fire	sifre){ { { {

Felt	1 Felt	2 Felt	3 Felt	4

FELT	1	—	LANDKODE	(TO	BOKSTAVER)

Kodene	offentliggjøres	og	ajourføres	på	EUs	nettsted,	i	Interinstitutional style guide	(http://publications.eu.int/code/en/
en-5000600.htm)

Stat Kode Stat Kode Stat Kode

Østerrike AT Ungarn HU Polen PL

Belgia BE Island IS Portugal PT

Bulgaria BG Irland IE Romania RO

Kypros CY Italia IT Den	slovakiske	republikk SK

Den	tsjekkiske	republikk CZ Latvia LV Slovenia SI

Danmark DK Liechtenstein LI Spania ES

Estland EE Litauen LT Sverige SE

Finland FI Luxembourg LU Sveits CH

Frankrike FR Norge NO Det	forente	kongerike UK

Tyskland DE Malta MT

Hellas EL Nederland NL

Koden	 for	 multinasjonale	 sikkerhetsmyndigheter	 skal	 utformes	 på	 samme	 måte.	 For	 tiden	 finnes	 det	 bare	 én	 slik	
myndighet:	Sikkerhetsmyndigheten	for	tunnelen	under	Den	engelske	kanal.	Det	anmodes	om	å	bruke	følgende	kode:

Multinasjonal	sikkerhetsmyndighet Kode

Sikkerhetsmyndighet	for	tunnelen	under	Den	engelske	kanal CT

FELT	2	—	DOKUMENTTYPE	(TOSIFRET	TALL)

To	sifre	benyttes	for	å	identifisere	dokumenttypen:

–	 Det	første	sifferet	angir	hovedklassifiseringen	av	dokumentet.

–	 Det	andre	sifferet	angir	undertype	av	dokument.
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Nummereringssystemet	kan	utvides	med	andre	koder	etter	behov.	Følgende	er	den	foreslåtte	listen	over	kjente,	mulige	
kombinasjoner	av	tosifrede	tall,	tilføyd	forslagene	til	tallkombinasjoner	for	tillatelser	til	ibruktaking	av	vogner:

Sifferkombinasjon	for	
felt	2 Dokumenttype Undertype	av	dokumentet

[0	1] Lisenser Lisenser	for	jernbaneforetak

[0	x] Lisenser Andre

[1	1] Sikkerhetssertifikat Del	A

[1	2] Sikkerhetssertifikat Del	B

[1	x] Sikkerhetssertifikat Andre

[2	1] Sikkerhetsgodkjenning Del	A

[2	2] Sikkerhetsgodkjenning Del	B

[2	x] Sikkerhetsgodkjenning Andre

[3	x] Reservert	for	f.eks.	vedlikehold	av	rullende	
materiell,	infrastruktur	eller	annet

[4	x] Reservert	for	meldte	organer F.eks.	ulike	typer	meldte	organer

[5	1]	og	[5	5](*) Tillatelse	til	ibruktaking Trekkraftmateriell

[5	2]	og	[5	6](*) Tillatelse	til	ibruktaking Passasjervogner

[5	3]	og	[5	7](*) Tillatelse	til	ibruktaking Godsvogner

[5	4]	og	[5	8](*) Tillatelse	til	ibruktaking Spesialvogner

[6	x]	…	[9	x] Reservert	(fire	dokumenttyper) Reservert	(ti	undertyper	hver)

(*)	 Dersom	de	fire	sifrene	som	er	avsatt	til	felt	4	«Teller»,	brukes	opp	i	løpet	av	et	år,	skal	de	to	første	sifrene	i	felt	2	henholdsvis	flyttes	
fra
–	 [5	1]	til	[5	5]	for	trekkraftmateriell,
–	 [5	2]	til	[5	6]	for	passasjervogner,
–	 [5	3]	til	[5	7]	for	godsvogner,
–	 [5	4]	til	[5	8]	for	spesialvogner.

FELT	3	—	UTSTEDELSESÅR	(FIRESIFRET	TALL)

I	dette	feltet	angis	året	(i	formatet	åååå,	dvs.	fire	sifre)	for	utstedelse	av	godkjenningen.

FELT	4	—	TELLER

Telleren	skal	være	et	løpenummer	som	økes	med	én	enhet	hver	gang	et	dokument	utstedes,	uavhengig	av	om	det	er	en	
ny,	fornyet	eller	ajourført/endret	godkjenning.	Selv	om	et	sertifikat	blir	tilbakekalt	eller	en	godkjenning	blir	midlertidig	
opphevet,	kan	det	tilhørende	nummeret	ikke	brukes	på	nytt.

Telleren	skal	nullstilles	hvert	år.

____________
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Tillegg 3

KODER	FOR	TILBAKEKALLING

Kode Tilbakekallingsmåte Beskrivelse

00 Ingen Vognen	har	en	gyldig	registrering.

10 Registrering	midlertidig	opphevet

Årsak	ikke	oppgitt

Vognens	 registrering	 er	 midlertidig	 opphevet	 etter	
anmodning	 fra	 eieren	 eller	 innehaveren,	 eller	 etter	
vedtak	 gjort	 av	 den	 nasjonale	 sikkerhetsmyndigheten	
eller	registreringsenheten.

11 Registrering	midlertidig	opphevet Vognen	skal	lagres	i	driftsklar	tilstand	som	inaktiv	eller	
strategisk	reserve.

20 Registrering	overført Det	 er	 kjent	 av	 vognen	 er	 omregistrert	 med	 et	 annet	
nummer	eller	av	et	annet	NVR	med	sikte	på	fortsatt	bruk	
på	(hele	eller	deler	av)	det	europeiske	jernbanenettet.

30 Avregistrert

Årsak	ikke	oppgitt

Vognens	 registrering	 for	 bruk	 på	 det	 europeiske	
jernbanenettet	har	opphørt	uten	at	det	er	kjent	at	den	er	
omregistrert.

31 Avregistrert Vognen	 skal	 fortsatt	 brukes	 som	 rullende	 materiell	
utenfor	det	europeiske	jernbanenettet.

32 Avregistrert Vognen	 er	 bestemt	 til	 ombruk	 av	 større	 kompatible	
deler/moduler/reservedeler	eller	til	en	større	ombygging.

33 Avregistrert Vognen	 skal	 hogges	 opp,	 og	 materialene	 (herunder	
større	reservedeler)	skal	disponeres	for	gjenvinning.

34 Avregistrert Vognen	 er	 klassifisert	 som	 bevaringsverdig	 og	 skal	
brukes	 på	 et	 atskilt	 nett	 utenfor	 det	 europeiske	
jernbanenettet	eller	til	stasjonær	utstilling.

Bruk	av	koder

–	 Dersom	 årsaken	 til	 tilbakekallingen	 ikke	 er	 oppgitt,	 skal	 kodene	 10,	 20	 og	 30	 brukes	 for	 å	 vise	 endringen	 i	
registreringsstatus.

–	 Dersom	årsaken	til	tilbakekallingen	er	kjent,	er	kode	11,	31,	32,	33	og	34	tilgjengelige	valg	i	NVR-databasen.	Disse	
kodene	er	utelukkende	basert	på	opplysninger	som	innehaveren	eller	eieren	har	gitt	til	registreringsenheten.

Registreringsspørsmål

–	 En	vogn	som	har	fått	registreringen	midlertidig	opphevet,	eller	som	er	avregistrert,	kan	ikke	brukes	på	det	europeiske	
jernbanenettet	med	den	gjeldende	registreringen.

–	 Gjenaktivering	av	en	registrering	krever	fornyet	godkjenning	fra	den	nasjonale	sikkerhetsmyndigheten,	som	skal	ta	
hensyn	til	årsaken	til	den	midlertidige	opphevingen	eller	avregistreringen.

–	 Overføring	av	en	 registrering	skal	gjennomføres	 innenfor	 rammen	fastsatt	 i	EU-direktivene	om	godkjenning	av	
vogner	og	tillatelse	til	ibruktaking	av	vogner.

_____________
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Tillegg 4

Standardskjema	for	registrering	av	godkjente	vogner(1)

i	samsvar	med	direktiv	1996/48/EF	og	2001/16/EF	og	gjeldende	nasjonal	lovgivning

Søknadens	formål:	 Ny	registrering		 Endring		(2)	 Tilbakekalling	

OPPLYSNINGER	OM	VOGNEN

0. Europeisk	vognnummer(3)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_

2. Medlemsstat	og	vedkommende	nasjonal	sikkerhetsmyndighet	der	godkjenningen	søkes

2.1.		Medlemsstat:	_	_

2.2.		Navn	på	nasjonal	sikkerhetsmyndighet:		..............................................................................................................

3. Produksjonsår:	_	_	_	_

	 4. EF-henvisning

4.1.		Dato	for	erklæringen:	_	_	_	_	_	_	_	_

4.2.		EF-henvisning

4.3.		Navn	på	utstedende	organ:		...................................................................................................................................

4.4.		Registrert	organisasjonsnummer:		........................................................................................................................

Organisasjonens	adresse

4.5.		Gateadresse:		.........................................................................................................................................................

4.6.		Sted		......................................................................................................................................................................

4.7.		Landkode	..................................................	4.8.	Postnummer:		.............................................................................

	 5. Henvisning	til	registeret	for	rullende	materiell

5.1.		Enhet	som	er	ansvarlig	for	registeret:		..................................................................................................................

Enhetens	adresse

5.2.		Gateadresse:		.........................................................................................................................................................

5.3.		Sted	.......................................................................................................................................................................

5.4.		Landkode:	.................................................	5.5.	Postnummer:		.............................................................................

5.6.		E-postadresse:		......................................................................................................................................................

5.7.		Henvisning	til	registeret	for	rullende	materiell:		...................................................................................................

(1)	 Dette	skjemaet	kan	også	utarbeides	i	elektronisk	format.
(2)	 Det	må	også	krysses	av	i	ruten	foran	det	punktet	som	skal	endres.
(3)	 Gjelder	ikke	ved	førstegangsregistrering.
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	 6. Begrensninger

6.1.		Begrensninger	(kode):	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_	

............................................................................................. 	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_,	_	_	_

6.2.		Begrensninger	(tekst):		.......................................................................................................................................

OPPLYSNINGER	OM	ENHETENE	SOM	ER	ANSVARLIGE	FOR	VOGNEN

	 7. Eier

7.1.		Organisasjonens	navn:		......................................................................................................................................

7.2.		Registrert	organisasjonsnummer:		......................................................................................................................

Organisasjonens	adresse

7.3.		Gateadresse:		......................................................................................................................................................

7.4.		Sted:		..................................................................................................................................................................

7.5.		Landkode	.............................................	7.6.	Postnummer:		...............................................................................

	 8. Innehaver

8.1.		Organisasjonens	navn:		......................................................................................................................................

8.2.		Registrert	organisasjonsnummer:		......................................................................................................................

Organisasjonens	adresse

8.3.		Gateadresse:		......................................................................................................................................................

8.4.		Sted:		..................................................................................................................................................................

8.5.		Landkode	..............................................	8.6.	Postnummer:		..............................................................................

8.7.		Merking	med	betegnelse	for	innehaver	(VKM):		..............................................................................................

DRIFTSOPPLYSNINGER

	 9. Enhet	ansvarlig	for	vedlikehold

9.1.		Organisasjonens	navn:		......................................................................................................................................

Organisasjonens	adresse

9.2.		Gateadresse:		......................................................................................................................................................

9.3.		Sted:		..................................................................................................................................................................

9.4.		Landkode	..........................................	9.5.	Postnummer:		..................................................................................

9.6.		E-postadresse:		...................................................................................................................................................

10. Tilbakekalling

10.1.		Måte	(kode):	_	_	_

10.2.		Dato:	_	_	_	_	_	_	_	_

	 11. Medlemsstater	der	vognen	allerede	er	godkjent

............................................................................................................................................................................
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Identifikasjon	av	enheten	som	søker	om	registrering:		........................................................................................................

Dato:	_	_	_	_	_	_	_	_																																														Ansvarlig	kontaktpersons	navn	og	underskrift:		...................................

_______________________________________________________________________________________________

SIKKERHETSMYNDIGHETENS	HENVISNINGER

1.1.		 Tildelt	europeisk	vognnummer(1)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_

12.		 Godkjenningsnummer	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

13.		 Ibruktaking

13.1.	 Dato	for	godkjenningen:	_	_	_	_	_	_	_	_

13.2.		Godkjenningen	er	gyldig	til	og	med:	_	_	_	_	_	_	_	_

Dato	da	søknaden	ble	mottatt:	_	_	_	_	_	_	_	_

Dato	for	tilbakekalling:	_	_	_	_	_	_	_	_

___________

(1)	 En	liste	over	flere	vogner	fra	samme	serie	eller	ordre	kan	vedlegges.
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Tillegg 5

ORDLISTE

Forkortelse Definisjon

CCS Delsystemet	«styring	og	kontroll»

SUS Samveldet	av	uavhengige	stater

COTIF Overenskomst	om	internasjonal	jernbanetrafikk

CR Jernbanesystem	for	konvensjonelle	tog

DB Database

EC Europakommisjonen

EC	VVR Europeisk	sentralisert	virtuelt	vognregister

EIN Europeisk	identifikasjonsnummer

EN Europeisk	standard

EVN Europeisk	vognnummer

ERA Det	europeiske	jernbanebyrå,	også	kalt	«Byrået»

ERTMS Det	europeiske	 trafikkstyringssystemet	 for	 tog	 (European	
Rail	Traffic	Management	System)

EU Den	europeiske	union

HS Jernbanesystem	for	høyhastighetstog

IB Kontrollorgan

ISO Den	internasjonale	standardiseringsorganisasjon

IM Infrastrukturforvaltning

INF Infrastruktur

IT Informasjonsteknologi

LR Lokalt	register

Medlemsstat Medlemsstat	i	Den	europeiske	union

NoBo Meldt	organ

NSA Nasjonal	sikkerhetsmyndighet

NVR Nasjonalt	vognregister

OPE	(TSI) Delsystemet	«drift	og	trafikkstyring»	(TSI)

OTIF Mellomstatlig	 organisasjon	 for	 internasjonal	
jernbanetrafikk

RE Registreringsenhet,	dvs.	det	organet	som	er	ansvarlig	for	å	
oppbevare	og	ajourføre	det	nasjonale	vognregisteret
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Forkortelse Definisjon

RB Reguleringsmyndighet

RIC Regler	 for	 gjensidig	 bruk	 av	 passasjervogner	 og	
reisegodsvogner	i	internasjonal	trafikk

RIV Regler	 for	 gjensidig	 bruk	 av	 godsvogner	 i	 internasjonal	
trafikk

RS	eller	RST Rullende	materiell

RSRD	(TAF) Referansedatabase	for	rullende	materiell	(TAF)

RU Jernbaneforetak

SEDP	(TAF) Strategisk	europeisk	gjennomføringsplan	(TAF)

TAF	(TSI) Delsystemet	 «telematikkprogrammer	 for	 godstrafikk»	
(TSI)

TSI Teknisk	spesifikasjon	for	samtrafikkevne

VKM Merking	med	betegnelse	for	innehaver

VKMR Register	over	merking	med	betegnelse	for	innehaver

VVR Virtuelt	vognregister

WAG	(TSI) Godsvogner	(TSI)

WIMO	(TAF) Driftsdatabase	 for	 godsvogner	 og	 intermodale	 enheter	
(TAF)
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	tilvising	til	rådsforordning	(EF)	nr.	718/1999	av	29.	mars	
1999	 om	 en	 kapasitetspolitikk	 for	 fellesskapsflåtene	 for	 å	
fremme	 transport	 på	 innlands	 vannveier(1),	 særleg	 artikkel	 9	
nr.	3,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 805/1999	 av	 16.	 april	
1999	 om	 fastsettelse	 av	 visse	 tiltak	 for	 å	 gjennomføre	
rådsforordning	(EF)	nr.	718/1999	om	en	kapasitetspolitikk	
for	fellesskapsflåtene	for	å	fremme	transport	på	innlands	
vannveier(2)	 er	 vorten	 endra	 monaleg	 fleire	 gonger(3).	
Av	omsyn	til	klarleiken	og	av	praktiske	årsaker	bør	den	
nemnde	forordninga	kodifiserast.

2)	 I	medhald	 av	 artikkel	 7	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 718/1999	
må	 Kommisjonen	 fastsetje	 dei	 praktiske	 reglane	
for	 gjennomføring	 av	 kapasitetspolitikken	 for	
fellesskapsflåtane	 slik	 han	 er	 definert	 i	 den	 førnemnde	
forordninga.

3)	 Det	 er	 føremålstenleg	 å	 halde	 ved	 lag	 satsane	 for	
dei	 særskilde	 tilskota	 og	 tilsvarande	 tonnasje	 som	
er	 fastsette	 i	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 1101/89(4)	 og	
kommisjonsforordning	(EØF)	nr.	1102/89(5),	ettersom	dei	
har	vist	seg	å	vere	effektive.

4)	 For	å	sikre	den	økonomiske	solidariteten	mellom	fonda	for	
fart	på	innlandsvassvegar	bør	Kommisjonen	i	byrjinga	av	
kvart	år	og	i	samarbeid	med	dei	ulike	fondsstyresmaktene	
bokføre	dei	disponible	midlane	i	reservefonda,	og	utlikne	
kontoane	i	tilfelle	nye	saneringstiltak.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 56	 av	 29.2.2008,	 s.	 8,	 er	
omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 69/2008	 av	 6.	 juni	 2008	 om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	14.

(1)	 TEF	L	90	av	2.4.1999,	s.	1.
(2)	 TEF	L	102	av	17.4.1999,	s.	64.	Forordninga	sist	endra	ved	forordning	(EF)	

nr.	411/2003	(TEU	L	62	av	6.3.2003,	s.	18).
(3)	 Sjå	vedlegg	I.
(4)	 TEF	L	 116	 av	 28.4.1989,	 s.	 25.	 Forordninga	 sist	 endra	 ved	 kommisjons-

forordning	(EF)	nr.	742/98	(TEF	L	103	av	3.4.1998,	s.	3).
(5)	 TEF	 L	 116	 av	 28.4.1989,	 s.	 30.	 Forordninga	 sist	 endra	 ved	 forordning	

(EF)	nr.	812/1999	(TEF	L	103	av	20.4.1999,	s.	5).

5)	 Dei	 medlemsstatane	 som	 det	 gjeld,	 og	 organisasjonane	
som	 representerer	 fart	 på	 innlandsvassvegar	 på	
fellesskapsplan,	er	vortne	rådspurde	om	dei	tiltaka	som	er	
fastsette	i	denne	forordninga	—

VEDTEKE	DENNE	FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremål

I	 denne	 forordninga	 vert	 det	 fastsett	 satsar	 for	 dei	 særskilde	
tilskota	 som	 er	 nemnde	 i	 artikkel	 7	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	
718/1999,	nivå	for	høvetalet	i	«gammalt-mot-nytt»-regelen	og	
praktiske	reglar	for	gjennomføringa	av	kapasitetspolitikken	for	
fellesskapsflåtane.

Artikkel 2

Særskilde	tilskot

1.	 Dei	særskilde	tilskota	for	dei	ulike	typane	og	kategoriane	
fartøy	skal	liggje	innanfor	eit	intervall	mellom	70	%	og	115	%	
av	dei	følgjande	satsane:

a)	 Tørrlastskip:

i)	 lekterar	med	eiga	framdrift:	120	euro	per	tonn,

ii)	 skyvelekterar:	60	euro	per	tonn,

iii)	 slepelekterar:	43	euro	per	tonn.

b)	 Tankfartøy:

i)	 lekterar	med	eiga	framdrift:	216	euro	per	tonn,

ii)	 skyvelekterar:	108	euro	per	tonn,

iii)	 slepelekterar:	39	euro	per	tonn.

c)	 Skyvebåtar:	180	euro/kW	med	ein	lineær	auke	til	240	euro/
kW	dersom	framdriftskrafta	er	lik	eller	større	enn	1	000	kW.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	181/2008

av	28.	februar	2008

om	fastsetjing	av	visse	tiltak	for	gjennomføring	av	rådsforordning	(EF)	nr.	718/1999	om	en	
kapasitetspolitikk	for	fellesskapsflåtene	for	å	fremme	transport	på	innlands	vannveier(*)

(Kodifisert	utgåve)

2013/EØS/59/13
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2.	 For	 fartøy	med	ei	daudvekt	på	under	450	 tonn	 skal	dei	
høgaste	satsane	for	dei	særskilde	tilskota	som	er	nemnde	i	nr.	1,	
reduserast	med	30	%.

For	fartøy	med	ei	daudvekt	på	mellom	450	og	650	 tonn	skal	
dei	 høgaste	 satsane	 for	 dei	 særskilde	 tilskota	 reduserast	med	
0,15	%	for	kvart	 tonn	av	daudvekta	 til	 fartøyet	som	er	under	
650	tonn.

For	fartøy	med	ei	daudvekt	på	mellom	650	og	1	650	tonn	skal	
den	høgaste	satsen	for	dei	særskilde	tilskota	aukast	lineært	frå	
100	%	 til	 115	%.	For	 fartøy	med	ei	daudvekt	på	over	1	650	
tonn	skal	den	høgaste	satsen	for	dei	særskilde	tilskota	på	115	%	
haldast	ved	lag.

Artikkel 3

Tilsvarande	tonnasje

1.	 Når	ein	eigar	tek	i	bruk	eit	av	dei	fartøya	som	er	nemnde	
i	artikkel	4	 i	forordning	(EF)	nr.	718/1999,	og	tilbyr	å	hogge	
opp	 tonnasje	 frå	 ein	 annan	 type	 fartøy,	 skal	 den	 tilsvarande	
tonnasjen	 innanfor	 kvar	 av	 dei	 to	 fartøysektorane	 nedanfor	
fastsetjast	ut	frå	følgjande	justeringsfaktorar:

a)	 Tørrlastskip:

i)	 lekterar	med	eiga	framdrift	på	over	650	tonn:	1,00,

ii)	 skyvelekterar	på	over	650	tonn:	0,50,

iii)	 slepelekterar	på	over	650	tonn:	0,36.

b)	 Tankfartøy:

i)	 lekterar	med	eiga	framdrift	på	over	650	tonn:	1,00,

ii)	 skyvelekterar	på	over	650	tonn:	0,50,

iii)	 slepelekterar	på	over	650	tonn:	0,18.

2.	 For	 fartøy	med	ei	daudvekt	på	under	450	 tonn	 skal	dei	
faktorane	 som	 er	 nemnde	 i	 nr.	 1,	 reduserast	med	 30	%.	 For	
fartøy	med	ei	daudvekt	på	mellom	650	og	450	tonn	skal	desse	
faktorane	reduserast	med	0,15	%	for	kvart	tonn	av	daudvekta	
til	fartøyet	som	er	under	650	tonn.	For	fartøy	med	ei	daudvekt	
på	mellom	650	og	1	650	tonn	skal	faktorane	aukast	lineært	frå	
100	%	til	115	%.

Artikkel 4

Høvetal	for	«gammalt-mot-nytt»-regelen

Fartøy	kan	takast	i	bruk	berre	på	det	vilkåret	som	er	fastsett	i	
artikkel	4	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	718/1999:

1.		 For	 tørrlastskip	 skal	høvetalet	 (høvet	mellom	gammal	og	
ny	tonnasje)	fastsetjast	til	0:1.

2.		 For	tankfartøy	skal	høvetalet	fastsetjast	til	0:1.

3.		 For	skyvebåtar	skal	høvetalet	fastsetjast	til	0:1.

Artikkel 5

Økonomisk	solidaritet

1.	 Med	 sikte	 på	 å	 bokføre	 dei	 disponible	 midlane	 i	
reservefondet	 eller	 å	 få	 til	 den	 økonomiske	 solidariteten	
mellom	kontoane	i	dei	ulike	fonda	som	er	nemnde	i	artikkel	3	
nr.	6	i	forordning	(EF)	nr.	718/1999,	skal	kvart	fond	sende	over	
til	Kommisjonen	følgjande	opplysningar	i	byrjinga	av	kvart	år:

a)	 inntektene	til	fondet	i	det	førre	året,	på	det	vilkåret	at	desse	
inntektene	er	meinte	 for	utbetaling	av	opphoggingsbonus	
eller	tiltak	som	er	fastsette	i	artikkel	8	i	forordning	(EF)	nr.	
718/1999	(Rdn),

b)	 dei	økonomiske	pliktene	som	fondet	har	teke	på	seg	i	det	
førre	 året	 i	 samband	 med	 opphoggingsbonus	 eller	 tiltak	
som	er	fastsette	i	artikkel	8	i	forordning	(EF)	nr.	718/1999	
(Pn),

c)	 overskotet	til	fondet	per	1.	januar	i	det	førre	året	frå	inntekter	
som	 er	 meinte	 for	 utbetaling	 av	 opphoggingsbonus	 eller	
tiltak	 som	 er	 fastsette	 i	 artikkel	 8	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	
718/1999	(Sn).

2.	 Kommisjonen	skal,	i	samarbeid	med	fondsstyresmaktene	
og	på	grunnlag	av	dei	opplysningane	som	er	nemnde	 i	nr.	1,	
fastsetje	følgjande:

a)	 dei	samla	økonomiske	pliktene	som	fonda	har	teke	på	seg	i	
det	førre	året	i	samband	med	opphoggingsbonus	eller	tiltak	
som	er	fastsette	i	artikkel	8	i	forordning	(EF)	nr.	718/1999	
(Pt),

b)	 dei	samla	inntektene	for	alle	fonda	i	det	førre	året	(Rdt),
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c)	 det	samla	overskotet	til	alle	fonda	per	1.	januar	i	det	førre	
året	(St),

d)	 dei	justerte	årlege	økonomiske	pliktene	(Pnn)	for	kvart	fond,	
utrekna	etter	følgjande	formel:

Pnn	=	(Pt/(Rdt	+	St))	×	(Rdn	+	Sn),

e)	 differansen	 mellom	 årlege	 økonomiske	 plikter	 (Pn)	 og	
justerte	årlege	økonomiske	plikter	(Pnn)	for	kvart	fond,

f)	 dei	 summane	 som	kvart	 fond	 der	 dei	 årlege	 økonomiske	
pliktene	 er	 lågare	 enn	 dei	 justerte	 årlege	 økonomiske	
pliktene	(Pn	<	Pnn),	skal	overføre	til	eit	fond	der	dei	årlege	
økonomiske	 pliktene	 er	 høgare	 enn	 dei	 justerte	 årlege	
økonomiske	pliktene	(Pn	>	Pnn).

3.	 Alle	dei	fonda	som	det	gjeld,	skal	overføre	dei	summane	
som	 er	 nemnde	 i	 nr.	 2	 bokstav	 f),	 til	 dei	 andre	 fonda	 innan	
1.	mars	i	det	aktuelle	året.

Artikkel 6

Samråd

I	 alle	 spørsmål	 som	 gjeld	 kapasitetspolitikken	 for	
fellesskapsflåtane	 og	 endringar	 av	 denne	 forordninga,	
skal	 Kommisjonen	 innhente	 fråsegn	 frå	 ei	 gruppe	 som	 er	
samansett	 av	 sakkunnige	 frå	 dei	 bransjeorganisasjonane	 som	
representerer	 fart	 på	 innlandsvassvegar	 på	 fellesskapsplan,	
og	 frå	dei	medlemsstatane	som	det	gjeld.	Denne	gruppa	skal	
kallast	«Ekspertgruppa	for	kapasitetspolitikk	og	-utvikling	av	
fellesskapsflåtane».

Artikkel 7

Oppheving

Forordning	(EF)	nr.	805/1999	vert	oppheva.

Tilvisingar	 til	 den	 oppheva	 forordninga	 skal	 forståast	 som	
tilvisingar	 til	 denne	 forordninga	 og	 lesast	 slik	 det	 er	 vist	 i	
jamføringstabellen	i	vedlegg	II.

Artikkel 8

Iverksetjing

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,	28.	februar	2008.

 For Kommisjonen

	 José	Manuel	BARROSO

 President

_______________________

VEDLEGG I

Den	oppheva	forordninga	med	ei	liste	over	endringar

Kommisjonsforordning	(EF)	nr.	805/1999 (TEF	L	102	av	17.4.1999,	s.	64)

Kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1532/2000 (TEF	L	175	av	14.7.2000,	s.	74)

Kommisjonsforordning	(EF)	nr.	997/2001 (TEF	L	139	av	23.5.2001,	s.	11)

Kommisjonsforordning	(EF)	nr.	336/2002 (TEF	L	53	av	23.2.2002,	s.	11)

Kommisjonsforordning	(EF)	nr.	411/2003 (TEU	L	62	av	6.3.2003,	s.	18)

_______________
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VEDLEGG II

Jamføringstabell

Forordning	(EF)	nr.	805/1999 Denne	forordninga

Artikkel	1 Artikkel	1

Artikkel	2	nr.	1,	det	innleiande	punktumet Artikkel	2	nr.	1,	det	innleiande	punktumet

Artikkel	2	nr.	1	første	strekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	a)

Artikkel	2	nr.	1	første	strekpunktet	første	understrekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	a)	i)

Artikkel	2	nr.	1	første	strekpunktet	andre	understrekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	a)	ii)

Artikkel	2	nr.	1	første	strekpunktet	tredje	understrekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	a)	iii)

Artikkel	2	nr.	1	andre	strekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	b)

Artikkel	2	nr.	1	andre	strekpunktet	første	understrekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	b)	i)

Artikkel	2	nr.	1	andre	strekpunktet	andre	understrekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	b)	ii)

Artikkel	2	nr.	1	andre	strekpunktet	tredje	understrekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	b)	iii)

Artikkel	2	nr.	1	tredje	strekpunktet Artikkel	2	nr.	1	bokstav	c)

Artikkel	2	nr.	2	første	strekpunktet Artikkel	2	nr.	2	første	leddet

Artikkel	2	nr.	2	andre	strekpunktet Artikkel	2	nr.	2	andre	leddet

Artikkel	2	nr.	2	tredje	strekpunktet Artikkel	2	nr.	2	tredje	leddet

Artikkel	2	nr.	3 —

Artikkel	3	nr.	1,	det	innleiande	punktumet Artikkel	3	nr.	1,	det	innleiande	punktumet

Artikkel	3	nr.	1	første	strekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	a)

Artikkel	3	nr.	1	første	strekpunktet	første	understrekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	a)	i)

Artikkel	3	nr.	1	første	strekpunktet	andre	understrekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	a)	ii)

Artikkel	3	nr.	1	første	strekpunktet	tredje	understrekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	a)	iii)

Artikkel	3	nr.	1	andre	strekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	b)

Artikkel	3	nr.	1	andre	strekpunktet	første	understrekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	b)	i)

Artikkel	3	nr.	1	andre	strekpunktet	andre	understrekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	b)	ii)

Artikkel	3	nr.	1	andre	strekpunktet	tredje	understrekpunktet Artikkel	3	nr.	1	bokstav	b)	iii)

Artikkel	3	nr.	2 Artikkel	3	nr.	2

Artikkel	4 Artikkel	4

Artikkel	5	nr.	1,	det	innleiande	punktumet Artikkel	5	nr.	1,	det	innleiande	punktumet

Artikkel	5	nr.	1	første	strekpunktet Artikkel	5	nr.	1	bokstav	a)

Artikkel	5	nr.	1	andre	strekpunktet Artikkel	5	nr.	1	bokstav	b)

Artikkel	5	nr.	1	tredje	strekpunktet Artikkel	5	nr.	1	bokstav	c)

Artikkel	5	nr.	2	første	strekpunktet Artikkel	5	nr.	2	bokstav	a)

Artikkel	5	nr.	2	andre	strekpunktet Artikkel	5	nr.	2	bokstav	b)

Artikkel	5	nr.	2	tredje	strekpunktet Artikkel	5	nr.	2	bokstav	c)

Artikkel	5	nr.	2	fjerde	strekpunktet Artikkel	5	nr.	2	bokstav	d)
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Artikkel	5	nr.	2	femte	strekpunktet Artikkel	5	nr.	2	bokstav	e)

Artikkel	5	nr.	2	sjette	strekpunktet Artikkel	5	nr.	2	bokstav	f)

Artikkel	5	nr.	3 Artikkel	5	nr.	3

Artikkel	6 Artikkel	6

Artikkel	7 —

— Artikkel	7

— Artikkel	8

— Vedlegg	I

— Vedlegg	II
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 3922/91	
om	 harmonisering	 av	 tekniske	 krav	 og	 administrative	
fremgangsmåter	i	sivil	luftfart(1),	særlig	artikkel	11	nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 forordning	 (EØF)	 nr.	 3922/91	 er	 det	 fastsatt	 at	
Kommisjonen	skal	vedta	endringer	av	de	felles	tekniske	
kravene	 og	 administrative	 framgangsmåtene	 oppført	 i	
vedlegg	 III	 til	 nevnte	 forordning	 som	er	 nødvendige	 av	
hensyn	til	den	vitenskapelige	og	tekniske	utvikling.

2)	 Vedlegg	 III	 til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 3922/91,	 som	
inneholder	 felles	 tekniske	 krav	 og	 administrative	
framgangsmåter	 som	 skal	 anvendes	 på	 kommersiell	
lufttransport,	 bygger	 på	 et	 sett	 av	 harmoniserte	 regler	
vedtatt	av	De	felles	luftfartsmyndigheter	(JAA)	og	kalles	
De	felles	luftfartskrav	for	kommersiell	lufttransport	(fly)	
(JAR-OPS	1),	som	endret	1.	januar	2005	(endring	8).

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 10	 av	 12.1.2008,	 s.	 1,	 er	
omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 70/2008	 av	 6.	 juni	 2008	 om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	15.

(1)	 EFT	L	373	av	31.12.1991,	s.	4.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1900/2006	(EUT	L	377	av	27.12.2006,	s.	176).

3)	 JAR-OPS	1	er	blitt	 endret	etter	1.	 januar	2005	 (endring	
9	-12)	 for	 å	 forbedre	 reglenes	 sikkerhetskrav.	 De	 nye	
kravene	 bør	 få	 anvendelse	 umiddelbart,	 og	 senest	 fra	
datoen	da	vedlegg	III	til	forordning	(EØF)	nr.	3922/91	får	
anvendelse,	dvs.	16.	juli	2008.

4)	 Ettersom	 det	 haster	 med	 å	 vedta	 endringene	 for	 at	 de	
berørte	luftfartsselskapene	og	luftfartsmyndighetene	skal	
få	den	tiden	de	trenger	for	å	tilpasse	seg	de	nye	kravene,	
bør	framgangsmåten	for	behandling	av	hastesaker	fastsatt	
i	artikkel	12	nr.	4	i	nevnte	forordning	anvendes.

5)	 Vedlegg	 III	 til	 forordning	 (EØF)	nr.	 3922/91	bør	derfor	
endres.

6)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	 Flysikkerhetskomiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	
12	i	forordning	(EF)	nr.	3922/91	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	III	til	rådsforordning	(EØF)	nr.	3922/91	erstattes	med	
vedlegget	til	denne	forordning.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	8/2008

av	11.	desember	2007

om	endring	av	rådsforordning	(EØF)	nr.	3922/91	med	hensyn	til	felles	tekniske	krav	og	
administrative	framgangsmåter	for	kommersiell	lufttransport(*)

2013/EØS/59/14
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Artikkel 2

Denne	forordning	trer	i	kraft	den	dag	den	kunngjøres	i	Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget	i	Brussel,	11.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Jacques	BARROT

 Visepresident

___________
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

Felles	tekniske	krav	og	administrative	framgangsmåter	som	får	anvendelse	på	kommersiell	flytransport

OPS	1:	Kommersiell	flytransport

Innhold	(generell	utforming)

KAPITTEL	A — Virkeområde	og	definisjoner

KAPITTEL	B — Alminnelige	bestemmelser

KAPITTEL	C — Sertifisering	av	og	tilsyn	med	operatører

KAPITTEL	D — Driftsprosedyrer

KAPITTEL	E — Allværsdrift

KAPITTEL	F — Alminnelig	ytelse

KAPITTEL	G — Ytelsesklasse	A

KAPITTEL	H — Ytelsesklasse	B

KAPITTEL	I — Ytelsesklasse	C

KAPITTEL	J — Masse	og	balanse

KAPITTEL	K — Instrumenter	og	utstyr

KAPITTEL	L — Kommunikasjons-	og	navigasjonsutstyr

KAPITTEL	M — Vedlikehold	av	fly

KAPITTEL	N — Flygebesetning

KAPITTEL	O — Kabinbesetning

KAPITTEL	P — Håndbøker,	loggbøker	og	journaler

KAPITTEL	Q — Flyge-	og	tjenestetidsbegrensninger	og	hvilekrav

KAPITTEL	R — Lufttransport	av	farlig	gods

KAPITTEL	S — Sikkerhet
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KAPITTEL	A

VIRKEOMRÅDE	OG	DEFINISJONER

OPS 1.001

Virkeområde

OPS	del	1	fastsetter	krav	som	får	anvendelse	på	drift	av	alle	sivile	fly	med	sikte	på	kommersiell	lufttransport	ved	en	
annen	operatør	som	har	sitt	hovedforetak,	og	eventuelt	forretningskontor,	 i	en	medlemsstat,	heretter	kalt	operatøren.	
OPS	1	får	ikke	anvendelse	på

1)	 fly	som	brukes	til	militær-,	toll-	eller	polititjenester,	eller

2)	 flyginger	 i	 tilknytning	 til	 fallskjermhopping	og	brannslokking	samt	posisjonerings-	og	returflyging	 i	 forbindelse	
med	dette	der	det	fraktes	personer	som	vanligvis	blir	fraktet	i	tilknytning	til	fallskjermhopping	og	brannslokking,	
eller

3)	 flyginger	umiddelbart	 før,	 under	 eller	 umiddelbart	 etter	 en	 arbeidsflygingsaktivitet,	 forutsatt	 at	 disse	flygingene	
har	forbindelse	med	denne	arbeidsflygingen,	og	der	det	utover	besetningsmedlemmene	ikke	fraktes	flere	enn	seks	
personer	som	er	uunnværlige	for	arbeidsflygingsaktiviteten.

OPS 1.003

Definisjoner

a)	 I	dette	vedlegg	menes	med:

1)	 «godtatt/godtakbar»	ingen	innvendinger	fra	myndigheten	med	hensyn	til	egnetheten	for	det	planlagte	formål,

2)	 «godkjent	(av	myndigheten)»	dokumentert	(av	myndigheten)	som	egnet	for	det	planlagte	formål,

3)	 «referanseminsteutstyrsliste	 (MMEL)»	 en	 referanseliste	 (herunder	 en	 preambel)	 som	 egner	 seg	 for	 en	
luftfartøytype,	 og	 der	 det	 fastsettes	 hvilke	 instrumenter,	 utstyrsdetaljer	 eller	 funksjoner	 som,	 samtidig	 som	
planlagt	sikkerhetsnivå	opprettholdes	for	relevante	sertifiseringsspesifikasjoner	for	luftdyktighet,	midlertidig	
kan	settes	ut	av	drift	på	grunn	av	iboende	konstruksjonsmessig	redundans	og/eller	på	grunn	av	angitte	prosedyrer	
for	 drift	 og	 vedlikehold,	 vilkår	 og	 begrensninger,	 og	 i	 samsvar	med	 relevante	 prosedyrer	 for	 kontinuerlig	
luftdyktighet.

4)	 «minsteutstyrsliste	(MEL)»	en	liste	(herunder	en	preambel)	for	drift	av	luftfartøy,	under	angitte	forhold,	med	
særskilte	 instrumenter,	 utstyrsdetaljer	 eller	 funksjoner	ute	 av	drift	 ved	flygingens	begynnelse.	Denne	 listen	
utarbeides	av	operatøren	for	vedkommendes	bestemte	luftfartøy,	idet	det	tas	hensyn	til	luftfartøysdefinisjonen	
og	relevante	drifts-	og	vedlikeholdsvilkår,	etter	en	prosedyre	som	myndigheten	har	godkjent.

b)	 Med	del	M»	og	«del	145»,	som	det	vises	til	i	dette	vedlegg,	menes	del	M	og	del	145	i	forordning	(EF)	nr.	2042/2003	
av	20.	november	2003(1).

(1)	 EUT	L	315	av	28.11.2003,	s.	1.
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KAPITTEL	B

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

OPS 1.005

Alminnelige	bestemmelser

a)	 Operatøren	skal	ikke	drive	et	fly	med	kommersiell	lufttransport	som	formål	uten	at	det	skjer	i	samsvar	med	OPS	
del	1.	For	drift	av	fly	i	ytelsesklasse	B	gjelder	de	lempede	kravene	i	tillegg	1	til	OPS	1.005	a).

b)	 Operatøren	 skal	 oppfylle	 gjeldende	 luftdyktighetskrav	 med	 tilbakevirkende	 kraft	 for	 fly	 som	 drives	 med	
kommersiell	lufttransport	som	formål.

c)	 Hvert	fly	skal	drives	i	samsvar	med	vilkårene	i	luftdyktighetssertifikatet	og	innenfor	de	godkjente	begrensninger	
i	flygehåndboken.

d)	 Alle	 simuleringsbaserte	 opplæringsinnretninger	 (STD),	 for	 eksempel	 flygesimulatorer	 eller	
flygeopplæringsinnretninger	 (FTD),	 som	 erstatter	 et	 fly	 ved	 opplæring	 og/eller	 kontroll,	 skal	 være	 godkjent	 i	
samsvar	med	gjeldende	krav	 for	 simuleringsbaserte	opplæringsinnretninger.	En	operatør	 som	har	 til	hensikt	å	
bruke	en	slik	STD,	skal	innhente	godkjenning	fra	myndigheten.

OPS 1.020

Lover,	forskrifter	og	prosedyrer	—	operatørens	ansvar

Operatøren	skal	sikre	at

1)	 alle	arbeidstakere	er	gjort	oppmerksomme	på	at	de	må	overholde	lovene,	forskriftene	og	prosedyrene	i	de	stater	
der	operasjoner	utføres,	og	

2)	 alle	besetningsmedlemmer	er	fortrolige	med	de	lover,	forskrifter	og	prosedyrer	som	gjelder	for	utførelsen	av	deres	
oppgaver.

OPS 1.025

Felles	språk

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	besetningsmedlemmer	kan	kommunisere	på	et	felles	språk.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	alt	driftspersonell	er	i	stand	til	å	forstå	det	språk	som	de	deler	av	driftshåndboken	som	
gjelder	deres	oppgaver	og	ansvarsforhold,	er	skrevet	på.

OPS 1.030

Minsteutstyrslister	—	operatørs	ansvar

a)	 Operatøren	skal	for	hvert	fly	utarbeide	en	minsteutstyrsliste	(MEL)	som	er	godkjent	av	myndigheten.	Denne	skal	
bygge	på,	men	ikke	være	mindre	restriktiv	enn,	den	relevante	referanseminsteutstyrslisten	(MMEL)	(dersom	en	
slik	finnes)	som	er	godtatt	av	myndigheten.

b)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	på	annen	måte	enn	i	samsvar	med	MEL	bare	dersom	myndigheten	tillater	det.	En	slik	
tillatelse	skal	under	ingen	omstendigheter	muliggjøre	drift	utover	begrensningene	for	MMEL.
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OPS 1.035

Kvalitetssystem

a)	 Operatøren	skal	utarbeide	ett	enkelt	kvalitetssystem	og	utpeke	én	enkelt	kvalitetsleder	til	å	overvåke	samsvaret	
med	 og	 egnetheten	 til	 de	 prosedyrer	 som	 kreves	 for	 å	 garantere	 sikker	 driftspraksis	 og	 luftdyktige	 fly.	
Samsvarskontrollen	skal	omfatte	et	system	for	 tilbakemelding	til	ansvarlig	 leder	(se	også	OPS	1.175	h))	for	å	
sikre	at	det	om	nødvendig	treffes	korrigerende	tiltak.

b)	 Kvalitetssystemet	skal	omfatte	et	kvalitetssikringsprogram	som	inneholder	prosedyrer	for	å	kontrollere	at	all	drift	
gjennomføres	i	samsvar	med	alle	gjeldende	krav,	standarder	og	prosedyrer.

c)	 Kvalitetssystemet	og	kvalitetslederen	skal	være	godtakbar	for	myndigheten.

d)	 Kvalitetssystemet	skal	beskrives	i	relevant	dokumentasjon.

e)	 Uten	hensyn	til	punkt	a)	ovenfor	kan	myndigheten	godta	at	det	utpekes	to	kvalitetsansvarlige,	én	for	drift	og	én	for	
vedlikehold,	forutsatt	at	operatøren	har	utpekt	én	kvalitetsstyringsenhet	for	å	sikre	at	kvalitetssystemet	anvendes	
enhetlig	gjennom	hele	operasjonen.

OPS 1.037

Program	for	forebygging	av	ulykker	og	for	flysikkerhet

a)	 Operatøren	skal	utarbeide	og	vedlikeholde	et	program	for	forebygging	av	ulykker	og	for	flysikkerhet,	som	kan	
integreres	med	kvalitetssystemet,	herunder

1)	 programmer	for	å	oppnå	og	opprettholde	risikobevissthet	for	alle	personer	som	deltar	i	driften,	og

2)	 en	ordning	for	rapportering	av	hendelser,	slik	at	relevante	hendelses-	og	ulykkesrapporter	kan	sammenstilles	
og	 vurderes,	 så	 negative	 tendenser	 kan	 avdekkes	 eller	mangler	 tas	 hånd	 om	 til	 beste	 for	 flysikkerheten.	
Ordningen	skal	beskytte	rapportørens	identitet,	og	skal	gi	mulighet	til	å	inngi	rapporter	anonymt,	og

3)	 vurdering	 av	 relevante	 opplysninger	 knyttet	 til	 ulykker	 og	 hendelser	 samt	 bekjentgjøring	 av	 tilknyttede	
opplysninger,	men	ikke	skyldfordeling,	og

4)	 et	 program	 for	 overvåking	 av	 flygedata	 for	 fly	 som	 overstiger	 27	 000	 kg	MCTOM.	Med	 overvåking	 av	
flygedata	(FDM)	menes	proaktiv	bruk	av	digitale	flygedata	fra	rutineoperasjoner	for	å	bedre	flysikkerheten.	
Programmet	for	overvåking	av	flygedata	skal	ikke	kunne	knyttes	til	sanksjoner,	og	det	skal	ha	tilstrekkelig	
sikkerhet	til	å	beskytte	kilden(e)	for	dataene,	og

5)	 utpeking	av	en	person	som	ansvarlig	for	å	administrere	programmet.

b)	 Det	påhviler	den	ansvarlige	for	administrasjonen	av	programmet	å	framsette	forslag	til	korrigerende	tiltak	som	
følge	av	programmet	for	forebygging	av	ulykker	og	for	flysikkerhet.

c)	 Den	ansvarlige	for	kvalitetssystemet	skal	overvåke	at	endringer	som	følger	av	forslag	til	korrigerende	tiltak	påvist	
gjennom	programmet	for	ulykkesforebyggings-	og	flysikkerhet,	faktisk	gjennomføres.

OPS 1.040

Besetningsmedlemmer

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	tjenestegjørende	flyge-	og	kabinbesetningsmedlemmer	er	opplært	i	og	kvalifisert	til	
å	utføre	sine	pålagte	oppgaver.
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b)	 Dersom	 det	 finnes	 andre	 besetningsmedlemmer	 enn	 kabinbesetningsmedlemmer	 som	 utfører	 sine	 oppgaver	 i	
passasjerdelen	av	et	fly,	skal	operatøren	sikre	at	disse

1)	 ikke	blir	forvekslet	av	passasjerene	med	kabinbesetningsmedlemmene,

2)	 ikke	opptar	plasser	som	er	forbeholdt	kabinbesetningen,

3)	 ikke	hindrer	kabinbesetningsmedlemmer	i	å	utføre	sine	oppgaver.

OPS 1.050

Opplysninger	om	leting	og	redning

Operatøren	skal	sikre	at	grunnleggende	opplysninger	om	planlagt	flyging	med	hensyn	til	lete-	og	redningstjenester	er	
lett	tilgjengelige	i	førerkabinen.

OPS 1.055

Opplysninger	om	nød-	og	overlevingsutstyr	om	bord

Operatøren	 skal	 sikre	at	det	 for	umiddelbar	kommunikasjon	 til	 redningssentraler	finnes	 lister	med	opplysninger	om	
nød-	og	overlevingsutstyr	om	bord	på	alle	operatørens	fly.	Opplysningene	skal	etter	behov	omfatte	antall,	farge	på	og	
type	av	redningsflåter	og	pyroteknisk	utstyr,	opplysninger	om	nødbeholdning	av	medisin,	vannbeholdning	og	type	og	
frekvenser	for	bærbart	nødradioutstyr.

OPS 1.060

Nødlanding	på	vann

Operatøren	 kan	 drive	 et	 fly	 som	 er	 godkjent	 for	 flere	 enn	 30	 passasjerer	 i	 kabinen,	 over	 vann	med	 en	 avstand	 fra	
et	 landområde	 som	 egner	 seg	 for	 nødlanding,	 på	 over	 120	 minutter	 ved	 marsjhastighet,	 eller	 400	 nautiske	 mil,	
idet	 den	 korteste	 av	 disse	 verdiene	 velges,	 bare	 dersom	 flyet	 oppfyller	 nødlandingskravene	 fastsatt	 i	 gjeldende	
luftdyktighetsbestemmelser.

OPS 1.065

Transport	av	krigsvåpen	og	krigsmateriell

a)	 Operatøren	kan	transportere	krigsvåpen	og	krigsmateriell	bare	dersom	alle	berørte	stater	har	gitt	tillatelse	til	det.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	krigsvåpen	og	krigsmateriell

1)	 under	flygingen	oppbevares	på	et	sted	som	ikke	er	tilgjengelig	for	passasjerene,	og

2)	 når	det	gjelder	skytevåpen,	er	uladd,	med	mindre	alle	berørte	medlemsstater	før	flygingen	har	gitt	tillatelse	
til	 at	 slike	 krigsvåpen	 og	 slikt	 krigsmateriell	 transporteres	 under	 omstendigheter	 som	 helt	 eller	 delvis	 er	
forskjellige	fra	dem	som	er	angitt	i	dette	punkt.

c)	 Operatøren	 skal	 påse	 at	 fartøysjefen,	 før	 en	 flyging	 begynnes,	 mottar	 nærmere	 opplysninger	 om	 eventuelle	
krigsvåpen	og	krigsmateriell	som	skal	transporteres,	og	om	deres	plassering	om	bord.

OPS 1.070

Transport	av	sportsvåpen	og	-ammunisjon

a)	 Operatøren	 skal	 treffe	 alle	 rimelige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 enhver	 planlagt	 lufttransport	 av	 sportsvåpen	 blir	
innrapportert	til	operatøren.
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b)	 En	operatør	som	godtar	transport	av	sportsvåpen,	skal	sikre	at	de	er

1)	 lastet	 i	 flyet	 på	 et	 sted	 som	 er	 utilgjengelig	 for	 passasjerer	 under	 flyging,	med	mindre	myndigheten	 har	
fastslått	at	dette	er	ugjennomførlig,	og	har	godtatt	at	andre	prosedyrer	kan	anvendes,	og

2)	 for	skytevåpen	eller	andre	våpen	som	kan	inneholde	ammunisjon,	at	de	er	uladd.

c)	 Ammunisjon	 til	 sportsvåpen	 kan	 medbringes	 i	 passasjerenes	 innsjekkede	 bagasje,	 med	 forbehold	 for	 visse	
begrensninger	i	samsvar	med	de	tekniske	forskriftene	(se	OPS	1.1160	b)	5))	som	fastsatt	i	OPS	1.1150	a)	15).

OPS 1.075

Transportmåte	for	personer

Operatøren	skal	treffe	alle	tiltak	for	å	sikre	at	ingen	person	under	flygingen	oppholder	seg	i	en	del	av	flyet	som	ikke	er	
beregnet	for	plassering	av	personer,	med	mindre	fartøysjefen	har	gitt	midlertidig	adgang	til	en	del	av	flyet

1)	 med	sikte	på	å	treffe	tiltak	som	er	nødvendige	for	sikkerheten	til	flyet,	personer,	dyr	eller	gods,	eller

2)	 der	frakt	eller	forsyninger	oppbevares,	og	som	er	slik	utformet	at	det	er	mulig	for	en	person	å	få	adgang	under	
flyging.

OPS 1.080

Åpen

OPS 1.085

Besetningens	ansvar

a)	 Et	besetningsmedlem	har	ansvar	for	korrekt	utførelse	av	sine	oppgaver	som

1)	 er	knyttet	til	flyets	sikkerhet	og	til	dem	som	er	om	bord	i	det,	og

2)	 er	angitt	i	de	instrukser	og	prosedyrer	som	er	fastsatt	i	driftshåndboken.

b)	 Et	besetningsmedlem	skal

1)	 rapportere	til	fartøysjefen	enhver	feil,	svikt,	funksjonssvikt	eller	mangel	som	etter	vedkommendes	mening	
kan	påvirke	luftdyktigheten	til	eller	sikker	drift	av	flyet,	herunder	nødsystemer,

2)	 rapportere	til	fartøysjefen	alle	hendelser	som	har	eller	kunne	ha	satt	driftssikkerheten	i	fare,	og

3)	 bruke	operatørens	ordninger	for	rapportering	av	hendelser	i	samsvar	med	OPS	1.037	a)	2).	I	slike	tilfeller	skal	
en	kopi	av	rapporten(e)	formidles	til	vedkommende	fartøysjef.

c)	 Intet	 i	bokstav	b)	 forplikter	et	besetningsmedlem	til	å	 rapportere	en	hendelse	som	et	annet	besetningsmedlem	
allerede	har	rapportert.

d)	 Et	besetningsmedlem	skal	ikke	utføre	oppgaver	om	bord	i	et	fly

1)	 under	påvirkning	av	legemidler	som	kan	påvirke	vedkommendes	evne	til	å	utføre	sine	oppgaver	på	en	måte	
som	setter	sikkerheten	i	fare,

2)	 etter	dypdykking,	før	det	har	gått	rimelig	tid,
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3)	 etter	blodgiving,	før	det	har	gått	rimelig	tid,

4)	 dersom	gjeldende	medisinske	krav	 ikke	er	oppfylt,	eller	dersom	vedkommende	er	 i	 tvil	om	sin	evne	 til	å	
utføre	sine	tildelte	oppgaver,	eller

5)	 dersom	besetningsmedlemmet	vet	eller	mener	at	vedkommende	lider	av	tretthet	eller	føler	seg	uopplagt	i	en	
slik	grad	at	flygingen	kan	settes	i	fare.

e)	 Et	besetningsmedlem	skal	være	underlagt	hensiktsmessige	krav	som	gjelder	alkoholinntak,	som	operatøren	skal	
fastsette	og	myndigheten	kunne	godta,	og	som	ikke	skal	være	mindre	restriktive	enn	følgende:

1)	 Ingen	alkohol	skal	inntas	de	siste	åtte	timer	før	fastsatt	tidspunkt	for	å	melde	seg	til	flygetjeneste	eller	begynne	
beredskap.

2)	 Alkoholinnholdet	i	blodet	skal	ikke	overstige	0,2	promille	idet	flygetjenesten	begynnes.

3)	 Ingen	alkohol	skal	inntas	under	flygetjeneste	eller	beredskap.

f)	 Fartøysjefen	skal

1)	 ha	 ansvaret	 for	 sikkerheten	 til	 alle	 besetningsmedlemmer,	 passasjerer	 og	 last	 om	 bord,	 fra	 det	 øyeblikk	
vedkommende	kommer	om	bord	til	vedkommende	forlater	flyet	idet	flygingen	avsluttes,

2)	 ha	ansvaret	for	drift	av	og	sikkerhet	for	flyet	fra	det	øyeblikk	flyet	først	setter	seg	i	bevegelse	i	tilknytning	
til	 avgang,	 til	 det	 øyeblikk	 det	 til	 slutt	 stopper	 når	 flygingen	 er	 slutt	 og	 motoren(e)	 som	 er	 brukt	 som	
hovedframdriftsenhet,	er	slått	av,

3)	 ha	myndighet	til	å	gi	alle	kommandoer	vedkommende	anser	som	nødvendige	for	å	ivareta	sikkerheten	for	
flyet	og	personer	eller	eiendom	som	fraktes	med	det,

4)	 ha	myndighet	til	å	bortvise	enhver	person,	eller	del	av	last,	som	etter	vedkommendes	mening	kan	utgjøre	en	
potensiell	fare	for	sikkerheten	til	flyet	eller	dem	om	bord,

5)	 nekte	en	person	adgang	om	bord	i	flyet	dersom	vedkommende	synes	å	være	under	påvirkning	av	alkohol	eller	
narkotika	i	en	slik	grad	at	det	er	sannsynlig	at	sikkerheten	til	flyet	eller	dem	om	bord	settes	i	fare,

6)	 ha	rett	til	å	nekte	transport	av	avviste	passasjerer,	utviste	personer	eller	personer	i	forvaring	dersom	transport	
av	dem	utgjør	en	risiko	for	sikkerheten	til	flyet	eller	dem	om	bord,

7)	 sikre	 at	 alle	 passasjerer	 orienteres	 om	 plasseringen	 av	 nødutganger	 og	 plassering	 og	 bruk	 av	 relevant	
sikkerhets-	og	nødutstyr,

8)	 sikre	at	alle	prosedyrer	for	drift	og	kontrollister	er	overholdt	i	samsvar	med	driftshåndboken,

9)	 ikke	tillate	noen	besetningsmedlemmer	å	utføre	andre	aktiviteter	under	avgang,	begynnende	stigning,	siste	
fase	av	innflygingen	og	landingen	enn	dem	som	kreves	for	sikker	drift	av	flyet,

10)	 ikke	tillate

i)	 at	en	ferdsskriver	settes	ut	av	funksjon,	slås	av	eller	får	slettet	data	under	flyging,	og	ikke	tillate	at	registrerte	
data	slettes	etter	en	flyging	i	tilfelle	en	ulykke	eller	hendelse	som	er	underlagt	obligatorisk	rapportering,

ii)	 at	 en	 taleregistrant	 for	 førerkabinen	 settes	 ut	 av	 funksjon	 eller	 slås	 av	 under	 flyging,	 med	 mindre	
vedkommende	mener	at	de	registrerte	data,	som	ellers	ville	ha	blitt	slettet	automatisk,	bør	bevares	til	bruk	
ved	etterforskning	av	en	ulykke	eller	hendelse,	og	ikke	tillate	manuell	sletting	av	registrerte	data	under	eller	
etter	flygingen	i	tilfelle	en	ulykke	eller	hendelse	som	er	underlagt	obligatorisk	rapportering,

11)	 avgjøre	om	vedkommende	skal	godta	et	fly	med	funksjonsfeil	som	tillates	av	CDL	eller	MEL,	og

12)	 sikre	at	inspeksjon	er	utført	før	flyging.
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g)	 Fartøysjefen	eller	flygeren	som	er	delegert	ansvaret	for	flygingen,	skal	i	en	nødssituasjon	som	krever	umiddelbar	
beslutning	og	handling,	treffe	de	tiltak	vedkommende	fartøysjef	anser	som	nødvendige	etter	omstendighetene.	I	
slike	tilfeller	kan	fartøysjefen	av	hensyn	til	sikkerheten	avvike	fra	regler,	driftsprosedyrer	og	metoder.

OPS 1.090

Fartøysjefens	myndighet

Operatøren	skal	treffe	alle	rimelige	tiltak	for	å	sikre	at	alle	personer	som	transporteres	i	flyet,	adlyder	alle	lovlige	påbud	
gitt	av	fartøysjefen	i	den	hensikt	å	ivareta	sikkerheten	for	fly,	passasjerer	eller	eiendeler.

OPS 1.095

Myndighet	til	å	takse	et	fly

Operatøren	 skal	 treffe	alle	 rimelige	 tiltak	 for	å	 sikre	at	 et	fly	 som	vedkommende	har	ansvar	 for,	 ikke	blir	 takset	på	
transportområdet	på	en	flyplass	av	en	annen	person	enn	et	flygebesetningsmedlem,	med	mindre	personen	som	sitter	ved	
betjeningsinnretningene,

1)	 er	bemyndiget	av	operatøren	eller	av	en	utpekt	representant,	og	er	kvalifisert	til	å

i)	 takse	flyet,

ii)	 bruke	radiotelefonen,	og

2)	 har	fått	opplæring	i	flyplassens	utforming,	ruter,	skilt,	merking,	lys,	flygekontrollsignaler	og	-instrukser,	fraseologi	
og	prosedyrer,	og	er	i	stand	til	å	følge	de	driftsstandarder	som	kreves	for	at	flyet	skal	bevege	seg	på	en	sikker	måte	
på	flyplassen.

OPS 1.100

Adgang	til	førerkabinen

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	ingen	andre	personer	enn	flygebesetningsmedlemmer	som	tjenestegjør	på	en	flyging,	har	
adgang	til	eller	transporteres	i	førerkabinen,	med	mindre	personen

1)	 er	medlem	av	driftsbesetningen,

2)	 er	en	representant	for	myndigheten	med	ansvar	for	sertifisering,	lisensiering	eller	inspeksjon,	dersom	dette	
kreves	for	at	vedkommende	skal	utføre	sine	offisielle	oppgaver,	eller

3)	 har	tillatelse	etter	driftshåndboken	og	transporteres	i	henhold	til	instrukser	i	driftshåndboken.

b)	 Fartøysjefen	skal	sikre	at

1)	 adgang	 til	 førerkabinen,	 av	 hensyn	 til	 sikkerheten,	 ikke	 virker	 distraherende	 og/eller	 virker	 inn	 på	
gjennomføringen	av	flygingen,	og

2)	 alle	personer	som	transporteres	i	førerkabinen,	er	fortrolige	med	relevante	sikkerhetsprosedyrer.

c)	 Den	endelige	beslutningen	om	adgang	til	førerkabinen	påhviler	fartøysjefen.

OPS 1.105

Ulovlig	transport

Operatøren	skal	treffe	alle	rimelige	tiltak	for	å	sikre	at	ingen	gjemmer	seg	selv	eller	last	om	bord	i	et	fly.
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OPS 1.110

Bærbare	elektroniske	innretninger

Operatøren	 skal	 ikke	 tillate	 at	noen	bruker,	 og	 skal	 treffe	 alle	 rimelige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 ingen	bruker,	 en	bærbar	
elektronisk	innretning	som	kan	påvirke	ytelsen	til	flyets	systemer	og	utstyr	negativt,	om	bord	i	et	fly.

OPS 1.115

Alkohol	og	narkotika

Operatøren	skal	 ikke	 tillate	at	noen	som	er	påvirket	av	alkohol	eller	narkotika	 i	en	grad	som	gjør	det	 sannsynlig	at	
sikkerheten	til	flyet	eller	dem	om	bord	settes	i	fare,	får	adgang	til	eller	oppholder	seg	i	et	fly,	og	skal	treffe	alle	rimelige	
tiltak	for	å	sikre	at	dette	ikke	skjer.

OPS 1.120

Trusler	mot	sikkerheten

Operatøren	skal	treffe	alle	rimelige	tiltak	for	å	sikre	at	ingen	handler	av	vanvare	eller	uaktsomt	eller	unnlater	å	handle	
og	dermed

1)	 setter	flyet	eller	de	som	er	om	bord,	i	fare,

2)	 bidrar	til	eller	tillater	at	et	fly	setter	personer	eller	eiendom	i	fare.

OPS 1.125

Dokumenter	som	skal	medbringes

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	følgende	dokumenter	eller	kopier	av	dem	medbringes	ved	hver	flyging:

1)	 registreringsbevis,

2)	 luftdyktighetsbevis,

3)	 original	eller	kopi	av	støysertifikat	(om	relevant),	herunder	en	engelsk	oversettelse,	dersom	en	slik	er	gitt	av	
myndigheten	med	ansvar	for	å	utstede	støysertifikat,

4)	 original	eller	kopi	av	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap,

5)	 luftfartøyets	radiolisens,	og

6)	 original	eller	kopi	av	ansvarsforsikringsbevis.

b)	 Hvert	flygebesetningsmedlem	skal	på	hver	flyging	medbringe	et	gyldig	flygebesetningssertifikat	med	relevant(e)	
rettighet(er)	for	den	berørte	flygingen.

OPS 1.130

Håndbøker	som	skal	medbringes

Operatøren	skal	sikre	at

1)	 gjeldende	deler	av	den	driftshåndboken	som	er	relevant	for	besetningens	oppgaver,	medbringes	ved	hver	flyging,

2)	 de	deler	av	driftshåndboken	som	kreves	for	å	gjennomføre	en	flyging,	er	lett	tilgjengelige	for	besetningen	om	bord	
i	flyet,	og



24.10.2013 Nr.	59/361EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

3)	 gjeldende	 flygehåndbok	medbringes	 i	 flyet,	med	mindre	myndigheten	 har	 godtatt	 at	 driftshåndboken	 angitt	 i
OPS	1.045,	tillegg	1	del	B	inneholder	relevante	opplysninger	for	flyet.

OPS 1.135

Tilleggsopplysninger	og	skjemaer	som	skal	medbringes

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	følgende	informasjon	og	skjemaer	medbringes	ved	hver	flyging	i	tillegg	til	dokumentene	
og	håndbøkene	angitt	i	OPS	1.125	og	OPS	1.130,	alt	etter	relevans	for	driftstype	og	-område:

1)	 driftsreiseplan	som	minst	inneholder	opplysningene	som	kreves	i	OPS	1.1060,

2)	 flyets	tekniske	loggbok	som	minst	inneholder	opplysningene	som	kreves	i	del	M	punkt	M.	A.	306	i	operatørens
tekniske	loggbok,

3)	 opplysninger	om	levert	ATS-reiseplan,

4)	 relevant	forberedende	NOTAM/AIS-dokumentasjon,

5)	 relevant	meteorologisk	informasjon,

6)	 masse-	og	balansedokumentasjon	som	angitt	i	kapittel	J,

7)	 underretning	om	særlige	kategorier	av	passasjerer	som	sikkerhetspersonell,	dersom	disse	ikke	anses	som	del	
av	besetningen,	funksjonshemmede,	avviste	passasjerer,	utviste	personer	og	personer	i	forvaring,

8)	 underretning	 om	 særlig	 last,	 herunder	 farlig	 gods,	 herunder	 skriftlig	 informasjon	 til	 fartøysjefen	 slik	 det
kreves	i	OPS	1.1215	c),

9)	 aktuelle	kart	og	diagrammer	og	tilhørende	dokumenter	som	fastsatt	i	OPS	1.290	b)	7),

10)	 eventuell	annen	dokumentasjon	som	kan	kreves	av	de	stater	som	berøres	av	denne	flygingen,	for	eksempel	
godsmanifest,	passasjerliste	osv.,	og

11)	 skjemaer	for	å	oppfylle	myndighetens	og	operatørens	rapporteringskrav.

b)	 Myndigheten	kan	tillate	at	opplysningene	omhandlet	i	bokstav	a),	eller	deler	av	dem,	framlegges	i	en	annen	form
enn	trykt	på	papir.	Det	må	sikres	en	godtakbar	standard	for	tilgjengelighet,	anvendelighet	og	pålitelighet.

OPS 1.140

Opplysninger	som	skal	oppbevares	på	bakken

a)	 Operatøren	skal

for	varigheten	av	hver	flyging	eller	rekke	av	flyginger	minst	sikre

i)	 at	opplysninger	som	er	relevante	for	flygingen	og	hensiktsmessig	for	typen	drift,	oppbevares	på	bakken,	og

ii) at	opplysningene	oppbevares	 til	de	er	kopiert,	på	stedet	der	de	skal	 lagres	 i	henhold	til	OPS	1.1065,	eller
dersom	dette	ikke	kan	gjennomføres,

iii) at	disse	opplysningene	medbringes	i	en	brannsikker	beholder	i	flyet.

b)	 Opplysningene	omhandlet	i	bokstav	a)	ovenfor	omfatter

1)	 en	kopi	av	driftsreiseplanen,	om	relevant,

2)	 kopier	av	relevant(e)	del(er)	av	flyets	tekniske	loggbok,



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/362 24.10.2013

3)	 ruteavhengig	NOTAM-dokumentasjon,	dersom	denne	er	redigert	av	operatøren,

4)	 dokumentasjon	av	masse	og	balanse	dersom	dette	kreves	(jf.	OPS	1.625),	og

5)	 underretning	om	særskilt	last.

OPS 1.145

Inspeksjonsmyndighet

Operatøren	skal	sikre	at	en	person	som	myndigheten	har	bemyndiget,	til	enhver	tid	har	tillatelse	til	å	gå	om	bord	i	og	
medfølge	ethvert	fly	som	drives	i	samsvar	med	et	AOC	utstedt	av	myndigheten,	og	til	å	komme	inn	i	og	oppholde	seg	i	
førerkabinen,	forutsatt	at	fartøysjefen	kan	nekte	adgang	til	førerkabinen	dersom	vedkommende	fartøysjef	mener	flyets	
sikkerhet	dermed	settes	i	fare.

OPS 1.150

Framlegging	av	dokumentasjon	og	registreringer

a)	 Operatøren	skal

1)	 gi	enhver	person	som	myndigheten	har	bemyndiget,	adgang	til	alle	dokumenter	og	registreringer	knyttet	til	
flygeoperasjoner	eller	vedlikehold,	og

2)	 framlegge	alle	slike	dokumenter	og	registreringer	innen	en	rimelig	tidsfrist	dersom	myndigheten	ber	om	det.

b)	 Fartøysjefen	skal	på	anmodning	fra	en	person	som	myndigheten	har	bemyndiget,	framlegge	den	dokumentasjonen	
som	kreves	medbrakt	om	bord,	for	denne	personen	innen	en	rimelig	tidsfrist.

OPS 1.155

Oppbevaring	av	dokumentasjon

Operatøren	skal	sikre	at

1)	 alle	 dokumenter,	 i	 original	 eller	 kopi,	 som	 kreves	 oppbevart,	 oppbevares	 i	 det	 fastsatte	 tidsrom,	 selv	 om	
vedkommende	ikke	lenger	er	operatør	av	flyet,	og

2)	 dersom	et	 besetningsmedlem	 for	 hvem	operatøren	har	 oppbevart	 opplysninger	 om	flygetjeneste-,	 tjeneste-	 og	
hvileperioder,	blir	besetningsmedlem	for	en	annen	operatør,	sikre	at	disse	opplysningene	stilles	til	rådighet	for	den	
nye	operatøren.

OPS 1.160

Oppbevaring,	utarbeiding	og	bruk	av	ferdsskriverregistreringer

a)	 Oppbevaring	av	registreringer

1)	 Etter	en	ulykke	skal	operatøren	av	et	fly	som	er	utstyrt	med	ferdsskriver,	i	den	grad	det	er	mulig,	bevare	de	
originale	registreringsdataene	i	tilknytning	til	ulykken,	slik	de	er	registrert	i	ferdsskriveren,	i	60	dager,	med	
mindre	etterforskningsmyndigheten	ber	om	noe	annet.

2)	 Med	 mindre	 myndigheten	 har	 gitt	 forhåndssamtykke,	 skal	 operatøren	 av	 et	 fly	 som	 er	 utstyrt	 med	
ferdsskriver,	i	den	grad	det	er	mulig,	bevare	de	originale	registreringsdataene	i	tilknytning	til	ulykken,	slik	
de	er	registrert	i	ferdsskriveren,	i	60	dager	etter	en	ulykke	som	er	underlagt	obligatorisk	rapportering,	med	
mindre	etterforskningsmyndigheten	ber	om	noe	annet.
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3)	 Dersom	myndigheten	ber	om	det,	skal	dessuten	operatøren	av	et	fly	som	er	utstyrt	med	ferdsskriver,	bevare	
de	originale	registreringsdataene	i	60	dager,	med	mindre	etterforskningsmyndigheten	ber	om	noe	annet.

4)	 Dersom	det	kreves	at	et	fly	er	utstyrt	med	ferdsskriver,	skal	flyets	operatør

i)	 oppbevare	 registreringene	 i	 det	 tidsrom	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	OPS	 1.715,	 1.720	 og	 1.725,	 bortsett	
fra	i	forbindelse	med	prøving	og	vedlikehold	av	ferdsskrivere,	da	inntil	én	time	av	det	eldste	registrerte	
materialet	på	prøvingstidspunktet	kan	slettes,	og

ii)	 oppbevare	et	dokument	som	presenterer	de	opplysninger	som	er	nødvendige	 for	å	hente	og	konvertere	
lagrede	data,	til	tekniske	enheter.

b)	 Framlegging	av	registreringer

Operatøren	av	et	fly	som	er	utstyrt	med	ferdsskriver,	skal	på	anmodning	fra	myndigheten	framlegge	alle	tilgjengelige	
eller	lagrede	registreringer	som	er	gjort	av	ferdsskriveren,	innen	en	rimelig	frist.

c)	 Bruk	av	registreringer

1)	 Opptak	 fra	 taleregistranten	 kan	 ikke	 brukes	 til	 andre	 formål	 enn	 etterforskning	 av	 en	 ulykke	 eller	
rapporteringspliktig	hendelse,	med	mindre	alle	berørte	besetningsmedlemmer	har	gitt	samtykke	til	det.

2)	 Registreringer	 fra	 ferdsskriveren	 kan	 ikke	 brukes	 til	 andre	 formål	 enn	 etterforskning	 av	 en	 ulykke	 eller	
rapporteringspliktig	hendelse,	med	mindre	slike	registreringer

i)	 brukes	av	operatøren	utelukkende	til	formål	knyttet	til	luftdyktighet	eller	vedlikehold,	eller

ii)	 blir	anonymisert,	eller

iii)	 offentliggjøres	på	vilkår	som	ivaretar	sikkerheten.

OPS 1.165

Leie

a)	 Terminologi

I	dette	avsnitt	menes	med:

1)	 «leie	uten	besetning»	(dry	lease)	at	flyet	drives	i	henhold	til	leierens	AOC,

2)	 «leie	med	besetning»	(wet	lease)	at	flyet	drives	i	henhold	til	utleiers	AOC.

b)	 Leie	av	fly	mellom	fellesskapsoperatører

1)	 Utleie	med	besetning	(wet	lease-out).	En	fellesskapsoperatør	som	stiller	et	fly	og	full	besetning	til	rådighet	for	
en	annen	fellesskapsoperatør,	i	samsvar	med	rådsforordning	(EØF)	nr.	2407/92	av	23.	juli	1992	om	lisenser	
til	luftfartsselskaper(1),	og	ivaretar	alle	funksjoner	og	ansvarsforhold	beskrevet	i	kapittel	C,	forblir	operatør	
av	flyet.

2)	 All	leie	unntatt	utleie	med	besetning	(wet	lease-out)

i)	 Med	unntak	 av	det	 som	er	 fastsatt	 i	 punkt	 b)	 1),	 skal	 en	 fellesskapsoperatør	 som	benytter	 et	fly	 fra,	
eller	stiller	et	til	rådighet	for,	en	annen	fellesskapsoperatør,	innhente	forhåndstillatelse	til	driften	fra	sin	
myndighet.	Alle	vilkår	som	inngår	i	denne	tillatelsen,	skal	inkluderes	i	leieavtalen.

(1)	 EUT	L	240	av	24.8.1992,	s.	1.
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ii)	 De	deler	av	leieavtaler	som	er	godkjent	av	myndigheten,	som	ikke	gjelder	leieavtaler	der	et	fly	og	full	
besetning	inngår	og	der	en	overføring	av	funksjoner	og	ansvarsforhold	ikke	er	hensikten,	skal	alle,	med	
hensyn	til	det	leide	flyet,	anses	som	varianter	av	godkjenningssertifikatet	som	flygingene	blir	utført	etter.

c)	 Leie	av	fly	mellom	en	fellesskapsoperatør	og	en	annen	enhet	enn	en	fellesskapsoperatør

1)	 Innleie	uten	besetning	(dry	lease-in)

i)	 En	fellesskapsoperatør	kan	ikke	leie	inn	et	fly	uten	besetning	fra	et	annet	foretak	enn	en	fellesskapsoperatør	
uten	tillatelse	fra	myndigheten.	Alle	vilkår	som	inngår	i	denne	tillatelsen,	skal	inkluderes	i	leieavtalen.

ii)	 En	fellesskapsoperatør	skal	med	hensyn	til	fly	som	leies	inn	uten	besetning,	sikre	at	alle	avvik	fra	kravene	
fastsatt	i	kapittel	K,	L	og/eller	OPS	1.005	b),	meddeles	til	og	er	godtakbare	for	myndigheten.

2)	 Innleie	med	besetning	(wet	lease-in)

i)	 En	fellesskapsoperatør	kan	ikke	leie	inn	et	fly	med	besetning	fra	et	annet	foretak	enn	en	fellesskapsoperatør	
uten	tillatelse	fra	myndigheten.

ii)	 En	fellesskapsoperatør	skal	med	hensyn	til	fly	som	leies	inn	med	besetning,	sikre	at

a)	 utleiers	sikkerhetsstandarder	med	hensyn	til	vedlikehold	og	drift	tilsvarer	dem	som	er	fastsatt	i	denne	
forordning,

b)	 utleier	er	en	operatør	som	innehar	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	utstedt	av	en	stat	som	
har	undertegnet	Chicago-konvensjonen,

c)	 flyet	har	et	standard	luftdyktighetsbevis	som	er	utstedt	i	samsvar	med	ICAO-vedlegg	8.	Standard	
luftdyktighetsbevis	 utstedt	 av	 en	 annen	 medlemsstat	 enn	 staten	 som	 har	 ansvar	 for	 å	 utstede	
godkjenningssertifikatet	 for	 luftfartsselskap,	 godtas	 uten	 ytterligere	 krav	 dersom	 det	 er	 utstedt	 i	
samsvar	med	del	21,	og

d)	 ethvert	krav	fra	utleiers	myndighet	er	oppfylt.

3)	 Utleie	uten	besetning	(dry	lease-out)

En	fellesskapsoperatør	kan	leie	ut	et	fly	uten	besetning	med	sikte	på	kommersiell	lufttransport	til	en	operatør	
i	en	stat	som	har	undertegnet	Chicago-konvensjonen,	forutsatt	at	følgende	vilkår	er	oppfylt:

a)	 Myndigheten	har	gitt	operatøren	unntak	fra	de	relevante	bestemmelser	i	OPS	del	1,	og	har,	etter	at	den	
utenlandske	reguleringsmyndigheten	skriftlig	har	godtatt	ansvaret	for	tilsyn	med	vedlikehold	og	drift	av	
flyet/flyene,	fjernet	flyet	fra	operatørens	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap,	og

b)	 flyet	vedlikeholdes	i	samsvar	med	et	godkjent	vedlikeholdsprogram.

4)	 Utleie	med	besetning	(wet	lease-out)

En	fellesskapsoperatør	som	stiller	et	fly	og	 full	besetning	 til	 rådighet	 for	et	annet	 foretak,	 i	 samsvar	med	
rådsforordning	(EØF)	nr.	2407/92,	og	ivaretar	alle	funksjoner	og	ansvarsforhold	beskrevet	i	kapittel	C,	forblir	
operatør	av	flyet.

________
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Tillegg 1 til OPS 1.005 a)

Drift	av	fly	i	ytelsesklasse	B

a)	 Terminologi

1)	 A	til	A-drift	—	Avgang	og	landing	utføres	på	samme	sted.

2)	 A	til	B-drift	—	Avgang	og	landing	utføres	på	forskjellige	steder.

3)	 Natt	—	 Timene	 mellom	 slutten	 av	 kveldens	 tussmørke	 (sivil	 definisjon)	 og	 begynnelsen	 på	 morgenens	
tussmørke	(sivil	definisjon)	eller	et	annet	slikt	 tidsrom	mellom	solnedgang	og	soloppgang	som	fastsatt	av	
vedkommende	myndighet.

b)	 Drift	som	dette	tillegg	får	anvendelse	på,	kan	utføres	i	samsvar	med	følgende	lettelser:

1)	 OPS	1.035	Kvalitetssystem:	For	en	svært	liten	operatør	kan	stillingen	som	kvalitetsleder	innehas	av	en	fagsjef	
dersom	det	benyttes	eksterne	revisorer.	Dette	gjelder	også	dersom	ansvarlig	leder	innehar	én	eller	flere	av	de	
andre	fagsjefstillingene.

2)	 Reservert

3)	 OPS	1.075,	metoder	for	transport	av	personer:	Kreves	ikke	for	VFR-drift	av	enmotorsfly.

4)	 OPS	1.100	Adgang	til	førerkabinen

i)	 Operatøren	skal	fastsette	regler	for	transport	av	passasjerer	i	et	flygersete.

ii)	 Fartøysjefen	skal	sikre	at

a)	 transport	 av	 passasjerer	 i	 et	 flygersete	 ikke	 virker	 distraherende	 og/eller	 forstyrrende	 for	
gjennomføringen	av	flygingen,	og

b)	 passasjeren	i	flygersetet	gjøres	kjent	med	relevante	begrensninger	og	sikkerhetsprosedyrer.

5)	 OPS	1.105	Ulovlig	transport:	Kreves	ikke	for	VFR-drift	av	enmotorsfly.

6)	 OPS	1.135	Tilleggsopplysninger	og	skjemaer	som	skal	medbringes

i)	 For	A	til	A-VFR-drift	av	enmotorsfly	om	dagen	er	det	ikke	nødvendig	å	medbringe	følgende	dokumenter:

a)	 Driftsreiseplan

b)	 Flyets	tekniske	loggbok

c)	 Forberedende	NOTAM/AIS-dokumentasjon,

d)	 Meteorologisk	informasjon,

e)	 Underretning	om	særlige	kategorier	av	passasjerer	osv.,	og

f)	 Underretning	om	særlig	last,	herunder	farlig	gods	osv.

ii)	 For	A	 til	B-VFR-drift	av	enmotorsfly	om	dagen	er	det	 ikke	nødvendig	å	medbringe	underretning	om	
særlige	kategorier	av	passasjerer	som	omhandlet	i	OPS	1.135	a)	7).

iii)	 For	A	til	B-VFR-drift	om	dagen	kan	driftsreiseplanen	ha	forenklet	form,	men	den	skal	likevel	oppfylle	
kravene	for	typen	drift.
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7)	 OPS	 1.215	 Bruk	 av	 lufttrafikktjenester:	 For	 VFR-drift	 av	 enmotorsfly	 om	 dagen	 skal	 ikke-obligatorisk	
kontakt	med	ATS	opprettholdes	i	den	grad	det	er	relevant	ut	fra	driftens	art.	Søke-	og	redningstjenester	må	
sikres	i	samsvar	med	OPS	1.300.

8)	 OPS	1.225	Flyplassens	driftsmessige	minstekriterier:	For	VFR-drift	vil	standard	minstekriterier	for	VFR-drift	
normalt	dekke	dette	kravet.	Om	nødvendig	skal	operatøren	angi	konkrete	tilleggskrav,	idet	det	tas	hensyn	til	
faktorer	som	radiodekning,	terreng,	avgangs-	og	landingsplassens	art,	flyforhold	og	ATS-kapasitet.

9)	 OPS	1.235	Prosedyrer	for	støyreduksjon:	Gjelder	ikke	for	VFR-drift	av	enmotorsfly.

10)	 OPS	1.240	Driftsruter	og	-områder

Punkt	a)	1	gjelder	ikke	for	A	til	A-VFR-drift	av	enmotorsfly	om	dagen.

11)	 OPS	1.250	Fastsettelse	av	minsteflygehøyder

For	VFR-drift	om	dagen	gjelder	dette	kravet	som	følger:	Operatøren	skal	sikre	at	driften	bare	gjennomføres	
langs	ruter	eller	innen	områder	der	det	kan	opprettholdes	sikker	terrengklaring,	og	skal	ta	hensyn	til	faktorer	
som	 temperatur,	 terreng,	 ugunstige	 meteorologiske	 forhold	 (f.eks.	 kraftig	 turbulens	 og	 nedadgående	
luftstrømmer,	korrigeringer	for	temperatur-	og	trykkvariasjoner	i	forhold	til	standardverdier).

12)	 OPS	1.255	Retningslinjer	for	drivstoff

i)	 For	A	 til	A-flyginger	—	Operatøren	skal	angi	minste	drivstoffnivå	der	en	flyging	må	avsluttes.	Dette	
minsteinnholdet	av	drivstoffreserve	skal	ikke	være	mindre	enn	den	mengden	som	kreves	for	å	fly	i	45	
minutter.

ii)	 For	A	 til	B-flyginger	—	Operatøren	skal	sikre	at	beregningen	før	flygingen	av	nyttbart	drivstoff	 som	
kreves	for	en	flyging,	omfatter

a)	 taksedrivstoff	—	drivstoff	som	forbrukes	før	avgang,	dersom	mengden	er	betydelig,	og

b)	 drivstoff	til	flygingen	(drivstoff	til	bestemmelsesstedet	nås),	og

c)	 drivstoffreserve	—

1)	 drivstoff	til	uforutsett	merforbruk	—

drivstoff	som	utgjør	minst	5	%	av	planlagt	drivstoff	for	turen,	eller	ved	endring	av	planer	
under	flyging,	5	%	av	drivstoff	for	resten	av	flygingen,	og

2)	 endelig	drivstoffreserve	—

drivstoff	til	flyging	i	ytterligere	45	minutter	(stempelmotorer)	eller	30	minutter	
(turbinmotorer),	og

d)	 drivstoff	for	flyging	til	alternativ	flyplass	—

drivstoff	for	å	nå	alternativ	bestemmelsesflyplass	via	bestemmelsesflyplassen,	dersom	det	kreves	
en	alternativ	bestemmelsesflyplass,	og

e)	 ekstra	drivstoff	—

drivstoff	som	fartøysjefen	kan	kreve	i	tillegg	til	det	som	kreves	i	henhold	til	A)-D)	ovenfor.

13)	 OPS	1.265	Transport	 av	avviste	passasjerer,	utviste	personer	 eller	personer	 i	 forvaring:	For	VFR-drift	 av	
enmotorsfly	og	dersom	det	ikke	er	beregnet	på	å	frakte	avviste	passasjerer,	utviste	personer	eller	personer	i	
forvaring,	kreves	det	ikke	at	en	operatør	fastsetter	prosedyrer	for	transport	av	slike	personer.

14)	 OPS	1.280	Plassering	av	passasjerseter:	Gjelder	ikke	for	VFR-drift	av	enmotorsfly.
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15)	 OPS	1.285	Orientering	for	passasjerene:	Demonstrasjon	og	orientering	skal	gis	på	en	måte	som	er	relevant	ut	
fra	driftens	art.	Ved	enkeltflygerdrift	skal	flygeren	ikke	tildeles	oppgaver	som	trekker	oppmerksomheten	bort	
fra	gjennomføringen	av	flygingen.

16)	 OPS	1.290	Forberedelse	av	flyging

i)	 Driftsreiseplan	for	A	til	A-operasjoner	—	Kreves	ikke.

ii)	 A	til	B-drift	under	VFR	om	dagen	—	Operatøren	skal	sikre	at	det	for	hver	flyging	utarbeides	en	forenklet	
driftsreiseplan	som	er	relevant	for	driftstypen.

17)		OPS	1.295	Valg	av	flyplasser:	Gjelder	ikke	for	VFR-drift.	De	nødvendige	bruksanvisninger	for	flyplasser	og	
steder	for	avgang	og	landing	skal	utstedes	med	henvisning	til	OPS	1.220.

18)		OPS	1.310	Besetningsmedlemmer	ved	sine	arbeidsplasser:

For	VFR-drift	kreves	instrukser	om	dette	bare	dersom	to	flygeroperasjoner	utføres.

19)		OPS	1.375	Drivstoffadministrasjon	under	flyging:

Tillegg	1	til	OPS	1.375	kreves	ikke	anvendt	for	VFR-drift	av	enmotorsfly	om	dagen.

20)		OPS	1.405	Innflygingens	begynnelse	og	fortsettelse

Gjelder	ikke	for	VFR-drift.

21)		OPS	1.410	Driftsprosedyrer	—	Terskelkryssingshøyde

Gjelder	ikke	for	VFR-drift.

22)		OPS	1.430	til	1.460,	herunder	tillegg

Gjelder	ikke	for	VFR-drift.

23)		OPS	1.530	Avgang

i)	 Punkt	a)	gjelder	med	følgende	tillegg:	Myndigheten	kan	i	hvert	enkelt	tilfelle	godta	andre	ytelsesdata	
som	 operatøren	 framlegger,	 og	 som	 bygger	 på	 demonstrasjon	 og/eller	 dokumentert	 erfaring.	 Punkt	
b)	og	c)	gjelder	med	følgende	tillegg:	Dersom	kravene	i	dette	avsnitt	 ikke	kan	oppfylles	på	grunn	av	
fysiske	begrensninger	knyttet	til	forlengelse	av	rullebanen,	og	driften	er	klart	i	offentlighetens	interesse	
og	nødvendig,	kan	myndigheten	i	hvert	enkelt	tilfelle	godta	andre	ytelsesdata	som	ikke	står	i	motstrid	
til	 flygehåndboken	 med	 hensyn	 til	 særlige	 prosedyrer	 som	 operatøren	 framlegger	 på	 grunnlag	 av	
demonstrasjon	og/eller	dokumentert	erfaring.

ii)	 En	 operatør	 som	 ønsker	 å	 gjennomføre	 drift	 i	 samsvar	 med	 punkt	 i),	 skal	 ha	 forhåndstillatelse	 fra	
myndigheten	som	utsteder	godkjenningssertifikatet	for	luftfartsselskap.	En	slik	godkjenning	skal

a)	 angi	typen	fly,

b)	 angi	typen	drift,

c)	 angi	berørt(e)	flyplass(er)	og	rullebaner,

d)	 angi	at	avgangen	skal	foregå	bare	under	VMC,

e)	 angi	besetningens	kvalifikasjoner,	og

f)	 være	begrenset	til	fly	der	første	typesertifikat	først	ble	utstedt	før	1.	januar	2005.

iii)	 Driften	skal	være	godtatt	av	staten	der	flyplassen	befinner	seg.
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24)		OPS	1.535	Hinderklaring	ved	avgang	—	Flermotorsfly

i)	 Punkt	a)	3),	a)	4),	a)	5),	b)	2),	c)	1)	og	c)	2)	samt	tillegget	får	ikke	anvendelse	på	VFR-drift	om	dagen.

ii)	 For	IFR-	eller	VFR-drift	om	dagen	får	punkt	b)	og	c)	anvendelse	med	følgende	variasjoner:

a)	 Bruk	av	visuelle	referanser	anses	som	mulig	når	flygesikten	er	1500	m	eller	mer.

b)	 Største	nødvendige	korridorbredde	er	300	m	når	flygesikten	er	1500	m	eller	mer.

25)		OPS	1.545	Landing	—	Bestemmelsesflyplass	og	alternative	flyplasser:

i)	 Punktet	gjelder	med	følgende	 tillegg:	Dersom	kravene	 i	dette	avsnitt	 ikke	kan	oppfylles	på	grunn	av	
fysiske	begrensninger	knyttet	til	forlengelse	av	rullebanen,	og	driften	er	klart	i	offentlighetens	interesse	
og	nødvendig,	kan	myndigheten	i	hvert	enkelt	tilfelle	godta	andre	ytelsesdata	som	ikke	står	i	motstrid	
til	 flygehåndboken	 med	 hensyn	 til	 særlige	 prosedyrer	 som	 operatøren	 framlegger	 på	 grunnlag	 av	
demonstrasjon	og/eller	dokumentert	erfaring.

ii)	 En	 operatør	 som	 ønsker	 å	 utføre	 operasjoner	 i	 samsvar	 med	 punkt	 i),	 skal	 ha	 forhåndstillatelse	 fra	
myndigheten	som	utsteder	godkjenningssertifikatet	for	luftfartsselskap.	En	slik	godkjenning	skal

a)	 angi	typen	fly,

b)	 angi	typen	drift,

c)	 angi	berørt(e)	flyplass(er)	og	rullebaner,

d)	 angi	at	siste	fase	av	innflygingen	og	landingen	skal	foregå	bare	under	VMC,

e)	 angi	besetningens	kvalifikasjoner,	og

f)	 være	begrenset	til	fly	der	typesertifikatet	først	ble	utstedt	før	1.	januar	2005.

iii)	 Driften	skal	være	godtatt	av	staten	der	flyplassen	befinner	seg.

26)		OPS	1.550	Landing	—	Tørre	rullebaner:

i)	 Punktet	gjelder	med	følgende	 tillegg:	Dersom	kravene	 i	dette	avsnitt	 ikke	kan	oppfylles	på	grunn	av	
fysiske	begrensninger	knyttet	til	forlengelse	av	rullebanen,	og	driften	er	klart	i	offentlighetens	interesse	
og	nødvendig,	kan	myndigheten	i	hvert	enkelt	tilfelle	godta	andre	ytelsesdata	som	ikke	står	i	motstrid	
til	 flygehåndboken	 med	 hensyn	 til	 særlige	 prosedyrer	 som	 operatøren	 framlegger	 på	 grunnlag	 av	
demonstrasjon	og/eller	dokumentert	erfaring.

ii)	 En	 operatør	 som	 ønsker	 å	 utføre	 operasjoner	 i	 samsvar	 med	 punkt	 i),	 skal	 ha	 forhåndstillatelse	 fra	
myndigheten	som	utsteder	godkjenningssertifikatet	for	luftfartsselskap.	En	slik	godkjenning	skal

a)	 angi	typen	fly,

b)	 angi	typen	drift,

c)	 angi	berørt(e)	flyplass(er)	og	rullebaner,

d)	 angi	at	siste	fase	av	innflygingen	og	landingen	skal	foregå	bare	under	VMC,

e)	 angi	besetningens	kvalifikasjoner,	og

f)	 være	begrenset	til	fly	der	første	typesertifikat	ble	utstedt	før	1.	januar	2005.

iii)	 Driften	skal	være	godtatt	av	staten	der	flyplassen	befinner	seg.
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27)		Reservert

28)		OPS	1.650	VFR-drift	om	dagen

Punkt	 1.650	 får	 anvendelse	med	 følgende	 tillegg:	Myndigheten	 kan	 gi	 enmotorsfly	 som	 første	 gang	fikk	
utstedt	 et	 eget	 luftdyktighetsbevis	 før	 22.	 mai	 1995,	 unntak	 fra	 kravene	 i	 punkt	 f),	 g),	 h)	 og	 i)	 dersom	
oppfyllelse	av	dem	krever	ombygging.

29)		Del	M	punkt	M.A.704,	håndbok	for	sikring	av	kontinuerlig	luftdyktighet

Håndboken	for	sikring	av	kontinuerlig	luftdyktighet	kan	tilpasses	til	typen	drift.

30)		Del	M	punkt	M.	A.	306,	operatørens	tekniske	loggsystem:

Myndigheten	kan	godkjenne	en	forkortet	form	for	teknisk	loggsystem	som	er	relevant	for	typen	drift	som	
utføres.

31)		OPS	1.940	Flygebesetningens	sammensetning

Punkt	a)	2),	a)	4)	og	b)	får	ikke	anvendelse	på	VFR-drift	om	dagen,	bortsett	fra	at	a)	4)	må	anvendes	i	sin	
helhet	dersom	det	kreves	to	flygere	i	henhold	til	OPS	1.

32)		OPS	1.945	Omstillingsopplæring	og	kontroll

i)	 Punkt	a)	7)	—	Linjeflyging	under	tilsyn	(LIFUS)	kan	foretas	med	ethvert	fly	i	relevant	klasse.	Mengden	
av	LIFUS	som	kreves,	avhenger	av	hvor	komplekse	operasjoner	som	skal	utføres.

ii)	 Punkt	a)	8)	kreves	ikke.

33)		OPS	1.955	Utnevnelse	til	fartøysjef

Punkt	b)	får	anvendelse	som	følger:	Myndigheten	kan	godta	en	forkortet	fartøysjefopplæring	som	er	tilpasset	
typen	drift.

34)		OPS	1.960	Fartøysjefer	som	innehar	CPL-flygersertifikat:

Punkt	a)	1)	i)	får	ikke	anvendelse	på	VFR-drift	om	dagen.

35)		OPS	1.965	Gjentatt	opplæring	og	kontroll

i)	 Punkt	a)	1)	 får	anvendelse	som	følger	 for	VFR-drift	om	dagen:	All	opplæring	skal	være	 relevant	 for	
typen	drift	og	klassen	av	fly	der	flygebesetningsmedlemmet	opererer,	 idet	det	 tas	hensyn	til	eventuelt	
spesialutstyr	som	anvendes.

ii)	 Punkt	a)	3	ii)	får	anvendelse	som	følger:	Opplæring	i	flyet	kan	utføres	av	en	klasserettighetkontrollør	
(CRE),	en	flygekontrollør	(FE)	eller	en	typerettighetskontrollør	(TRE).

iii)	 Punkt	 a)	 4	 i)	 får	 anvendelse	 som	 følger:	 Operatørens	 egnethetsprøving	 kan	 utføres	 av	 en	
typerettighetskontrollør	(TRE),	en	klasserettighetskontrollør	(CRE)	eller	en	kvalifisert	fartøysjef	som	er	
utnevnt	av	operatøren	og	godtakbar	for	myndigheten,	som	er	opplært	i	CRM-begreper	og	vurdering	av	
CRM-ferdigheter.

iv)	 Punkt	b)	2)	får	anvendelse	som	følger	for	VFR-drift	om	dagen:	I	tilfeller	der	driften	foregår	i	sesonger	
som	ikke	overstiger	åtte	påfølgende	måneder,	er	det	tilstrekkelig	med	én	egnethetskontroll	hos	operatøren.	
Denne	egnethetskontrollen	skal	utføres	før	begynnelse	av	kommersiell	lufttransport.
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36)		OPS	1.968	Flygere	kvalifisert	til	å	tjenestegjøre	i	begge	flygerseter

Tillegg	1	får	ikke	anvendelse	på	VFR-drift	av	enmotorsfly	om	dagen.

37)		OPS	1.975	Rute-	og	flyplasskvalifikasjon:

i)	 For	VFR-drift	om	dagen	gjelder	ikke	punkt	b),	c)	og	d),	bortsett	fra	at	operatøren,	i	tilfeller	der	det	kreves	
særlig	godkjenning	fra	staten	der	flyplassen	befinner	seg,	skal	sikre	at	tilhørende	krav	er	oppfylt.

ii)	 For	IFR-drift	eller	VFR-drift	om	natten	kan	rute-	og	flyplasskompetanse,	som	alternativ	til	punkt	b)-d),	
fornyes	som	følger:

a)	 Bortsett	 fra	drift	med	de	mest	krevende	flyplasser	 som	bestemmelsessted,	ved	gjennomføring	av	
minst	ti	sektorer	innen	driftsområdet	i	de	foregående	tolv	måneder	samt	eventuelle	selvstudier.

b)	 Drift	med	de	mest	krevende	flyplasser	som	bestemmelsessted	kan	gjennomføres	bare	dersom

1)	 fartøysjefen	har	kvalifisert	seg	ved	flyplassen	i	løpet	av	de	36	foregående	månedene	ved	et	besøk	
som	medlem	av	driftsflygebesetningen	eller	som	observatør,

2)	 innflygingen	utføres	i	VMC	fra	relevant	minimal	sektorhøyde,	og

3)	 tilstrekkelige	selvstudier	er	gjennomført	før	flygingen.

38)		OPS	1.980	Flere	enn	én	type	eller	variant

i)	 Gjelder	ikke	dersom	driften	er	begrenset	til	enkeltflygerklasser	av	stempelmotorfly	under	VFR	om	dagen.

ii)	 For	IFR-	og	VFR-nattdrift	reduseres	kravet	i	tillegg	1	til	OPS	1.980	punkt	d)	2)	i)	om	500	timer	i	relevant	
besetningsstilling	for	utøving	av	rettigheter	for	to	sertifikatpåtegnelser	til	100	timer	eller	sektorer	dersom	
en	av	påtegnelsene	er	knyttet	 til	en	klasse.	En	kontrollflyging	skal	fullføres	før	flygeren	kan	påta	seg	
oppgaver	som	fartøysjef.

39)		OPS	1.981	Drift	av	helikoptre	og	fly

Punkt	a)	1)	får	ikke	anvendelse	på	flykategorier	av	stempelmotorfly.

40)		Reservert.

41)		OPS	1.1060	Driftsreiseplan:

Kreves	ikke	for	A	til	A-VFR-drift	om	dagen.	For	A	til	B-VFR-drift	om	dagen	får	kravet	anvendelse,	men	
reiseplanen	kan	ha	forenklet	form	som	er	relevant	for	typen	drift	(jf.	OPS	1.135).

42)		OPS	1.1070	Håndbok	for	sikring	av	kontinuerlig	luftdyktighet

Håndboken	for	sikring	av	kontinuerlig	luftdyktighet	kan	tilpasses	til	typen	drift.

43)		OPS	1.1071	Flyets	tekniske	loggbok:

Gjelder	som	angitt	for	del	M,	punkt	M.	A.	306,	flyets	tekniske	loggbok.

44)		Reservert.

45)		Reservert.
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46)		OPS	1.1240	Opplæringsprogrammer:

Opplæringsprogrammene	skal	tilpasses	til	typen	drift.	Et	opplæringsprogram	for	selvstudium	kan	godtas	for	
VFR-drift.

47)		OPS	1.1250	Kontrolliste	for	gjennomsøking	av	flyet

Får	ikke	anvendelse	på	VFR-drift	om	dagen.

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.125

Dokumenter	som	skal	medbringes

Se	OPS	1.125.

Ved	tap	eller	 tyveri	av	dokumentene	angitt	 i	OPS	1.125	kan	driften	fortsette	 til	flygingen	når	basen	eller	et	sted	der	
erstatningsdokumenter	kan	skaffes.

__________
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KAPITTEL C

SERTIFISERING	AV	OG	TILSYN	MED	OPERATØRER

OPS 1.175

Alminnelige	regler	for	sertifisering	av	luftfartsselskaper

Merknad 1:  Tillegg	 1	 til	OPS	 1.175	 angir	 innholdet	 i	 og	 vilkårene	 for	 godkjenningssertifikatet	 for	 luftfartsselskap	
(AOC).

Merknad 2:  Tillegg	2	til	OPS	1.175	angir	krav	til	administrasjon	og	organisering.

a)	 Operatøren	 skal	 ikke	 drive	 et	 fly	med	 sikte	 på	 kommersiell	 lufttransport	 på	 annen	måte	 enn	 i	 samsvar	med	
vilkårene	i	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	(AOC).

b)	 Den	 som	 søker	 om	 et	 godkjenningssertifikat	 for	 luftfartsselskap,	 skal	 la	 myndigheten	 undersøke	 alle	
sikkerhetsaspekter	ved	den	planlagte	driften.

c)	 Den	som	søker	om	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap,	skal

1)	 ikke	inneha	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	som	er	utstedt	av	en	annen	myndighet,	med	mindre	
berørte	myndigheter	har	gitt	særlig	tillatelse	til	det,

2)	 ha	 sitt	 hovedforetak	 og	 eventuelt	 sitt	 forretningskontor	 i	 staten	 som	 har	 ansvar	 for	 å	 utstede	
godkjenningssertifikatet	for	luftfartsselskap,

3)	 godtgjøre	overfor	myndigheten	at	vedkommende	er	i	stand	til	å	drive	sin	virksomhet	på	en	sikker	måte.

d)	 Dersom	en	operatør	har	fly	som	er	registrert	i	forskjellige	medlemsstater,	skal	det	treffes	egnede	tiltak	for	å	sikre	
tilstrekkelig	sikkerhetskontroll.

e)	 Operatøren	 skal	 gi	 myndigheten	 tilgang	 til	 sin	 organisasjon	 og	 sine	 fly,	 og	 skal	 sikre	 at	 det	 med	 hensyn	 til	
vedlikehold	blir	gitt	tilgang	til	alle	tilhørende	vedlikeholdsorganisasjoner	i	henhold	til	del	145,	slik	at	overholdelsen	
av	OPS	1	kan	fastslås.

f)	 Et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	kan	bli	endret,	opphevet	eller	trukket	tilbake	dersom	myndigheten	
ikke	lenger	finner	det	godtgjort	at	operatøren	kan	opprettholde	sikker	drift.

g)	 Operatøren	må	godtgjøre	overfor	myndigheten

1)	 at	operatørens	organisasjon	og	administrasjon	er	egnet	og	hensiktsmessig	ut	fra	driftens	størrelse	og	omfang,	
og

2)	 at	det	er	fastsatt	prosedyrer	for	tilsyn	med	driften.

h)	 Operatøren	skal	ha	utnevnt	en	ansvarlig	leder	som	er	godtakbar	for	myndigheten,	og	som	har	myndighet	innen	
selskapet	til	å	sikre	at	alle	drifts-	og	vedlikeholdsaktiviteter	kan	finansieres	og	gjennomføres	etter	den	standard	
som	myndigheten	krever.

i)	 Operatøren	skal	ha	utnevnt	fagsjefer	som	er	godtakbare	for	myndigheten,	og	som	har	ansvar	for	ledelse	og	tilsyn	
innen	følgende	områder:

1)	 flydrift,

2)	 vedlikeholdssystemet,

3)	 opplæring	av	besetningen,	og

4)	 bakkevirksomhet.
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j)	 En	 person	 kan	 inneha	 flere	 enn	 én	 av	 de	 nevnte	 stillingene	 dersom	 det	 er	 godtakbart	 for	myndigheten,	men	
for	 operatører	 som	 sysselsetter	 21	 personer	 eller	 flere	 på	 heltid,	 kreves	minst	 to	 personer	 til	 å	 dekke	 de	 fire	
ansvarsområdene.

k)	 For	operatører	som	sysselsetter	20	eller	 færre	på	heltid,	kan	én	eller	flere	av	de	nevnte	stillingene	 innehas	av	
ansvarlig	leder	dersom	dette	er	godtakbart	for	myndigheten.

l)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	flyginger	gjennomføres	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	driftshåndboken.

m)	 Operatøren	skal	sørge	for	egnede	bakkearbeidsanlegg	for	å	ivareta	sikker	håndtering	av	sine	flyginger.

n)	 Operatøren	skal	sikre	at	vedkommendes	fly	er	slik	utstyrt	og	besetningene	er	slik	kvalifisert	som	er	påkrevd	for	
driftsområdet	og	driftstypen.

o)	 Operatøren	 skal	 oppfylle	 vedlikeholdskravene	 i	 henhold	 til	 del	 M	 for	 alle	 fly	 som	 drives	 i	 henhold	 til	
godkjenningssertifikatet	for	luftfartsselskap.

p)	 Operatøren	skal	gi	myndigheten	en	kopi	av	driftshåndboken,	slik	det	er	angitt	i	kapittel	P	samt	alle	endringer	og	
revisjoner	av	den.

q)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 det	 ved	hovedoperasjonsbasen	finnes	 støtteanlegg	 som	er	 egnet	 for	 driftsområdet	 og	
driftstypen.

OPS 1.180

Utstedelse,	endring	og	fortsatt	gyldighet	av	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap

a)	 Operatøren	blir	 ikke	 tildelt	 et	 godkjenningssertifikat	 for	 luftfartsselskap	 (AOC),	 og	AOC	 forblir	 ugyldig	med	
mindre

1)	 flyene	 som	 drives,	 har	 et	 standard	 luftdyktighetsbevis	 som	 er	 utstedt	 av	 en	medlemsstat	 i	 samsvar	med	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1702/2003	av	24.	september	2003	om	fastsettelse	av	gjennomføringsregler	
for	luftdyktighetssertifisering	og	miljøsertifisering	for	luftfartøyer	og	tilhørende	produkter,	deler	og	utstyr,	og	
for	sertifisering	av	konstruksjons-	og	produksjonsorganisasjoner(1).	Standard	luftdyktighetsbevis	utstedt	av	
en	annen	medlemsstat	enn	staten	som	har	ansvar	for	å	utstede	godkjenningssertifikatet	for	luftfartsselskap,	
godtas	uten	ytterligere	krav	dersom	det	er	utstedt	i	samsvar	med	del	21,

2)	 vedlikeholdssystemet	er	godkjent	av	myndigheten	i	samsvar	med	del	M,	punkt	G,	og

3)	 operatøren	har	godtgjort	overfor	myndigheten	at	vedkommende	er	i	stand	til

i)	 å	opprette	og	opprettholde	en	tilstrekkelig	organisasjon,

ii)	 å	opprette	og	vedlikeholde	et	kvalitetssystem	i	samsvar	med	OPS	1.035,

iii)	 å	overholde	de	opplæringsprogrammer	som	kreves,

iv)	 å	 oppfylle	 vedlikeholdskrav,	 i	 samsvar	med	 den	 aktuelle	 driftens	 art	 og	 omfang,	 herunder	 relevante	
elementer	angitt	i	OPS	1.175	g)	til	o),	og

v)	 overholde	OPS	1.175.

b)	 Uten	hensyn	til	bestemmelsene	i	OPS	1.185	f)	skal	operatøren	underrette	myndigheten	så	snart	det	er	mulig	om	
eventuelle	endringer	i	de	opplysninger	som	er	inngitt	i	samsvar	med	OPS	1.185	a)	nedenfor.

c)	 Dersom	myndigheten	 ikke	finner	 det	 godtgjort	 at	 kravene	 i	 punkt	 a)	 over	 er	 oppfylt,	 kan	myndigheten	kreve	
at	 det	 gjennomføres	 én	 eller	 flere	 demonstrasjonsflyginger,	 gjennomført	 som	 om	 de	 var	 kommersielle	
lufttransportflyginger.

(1)	 EUT	L	243	av	27.9.2003,	s.	6.
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OPS 1.185

Administrative	krav

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	følgende	opplysninger	er	tatt	med	i	den	første	søknaden	om	et	godkjenningssertifikat	for	
luftfartsselskap	(AOC),	og	om	relevant,	eventuelle	endringer	eller	fornyelser	som	det	søkes	om:

1)	 søkerens	offisielle	navn	og	firma,	besøksadresse	og	postadresse,

2)	 en	beskrivelse	av	planlagt	drift,

3)	 en	beskrivelse	av	ledelsesorganisasjonen,

4)	 navn	på	ansvarlig	leder,

5)	 navn	 på	 de	 viktigste	 fagsjefene,	 herunder	 dem	 med	 ansvar	 for	 luftfartsoperasjoner,	 vedlikeholdssystem,	
opplæring	av	besetning	og	bakkearbeid	samt	deres	kvalifikasjoner	og	erfaring,	og

6)	 driftshåndboken.

b)	 For	utelukkende	operatørens	vedlikeholdssystem	skal	følgende	opplysninger	inkluderes	i	den	første	søknaden	om	
godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap,	og	for	hver	flytype	som	er	i	drift,	og	om	relevant,	i	enhver	endring	eller	
fornyelse	som	det	søkes	om:

1)	 operatørens	håndbok	for	sikring	av	kontinuerlig	luftdyktighet,

2)	 operatørens	vedlikeholdsprogram(mer)	for	fly,

3)	 flyets	tekniske	loggbok,

4)	 om	 relevant,	 teknisk(e)	 spesifikasjon(er)	 for	 vedlikeholdskontrakt(er)	 mellom	 operatøren	 og	 alle	
vedlikeholdsorganisasjoner	godkjent	i	henhold	til	del	145,

5)	 antall	fly.

c)	 Søknad	om	første	utstedelse	av	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	skal	inngis	minst	90	dager	før	datoen	
for	planlagt	drift;	driftshåndboken	kan	inngis	senere,	men	ikke	under	60	dager	før	datoen	for	planlagt	drift.

d)	 Søknad	om	endring	av	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	skal	inngis	minst	30	dager,	eller	etter	avtale,	
før	datoen	for	planlagt	drift.

e)	 Søknad	om	fornyelse	av	et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	skal	inngis	minst	30	dager,	eller	etter	avtale,	
før	utløpsdatoen	for	eksisterende	gyldighetsperiode.

f)	 Med	mindre	det	foreligger	særlige	omstendigheter	skal	myndigheten	gis	minst	ti	dagers	varsel	om	en	planlagt	
utskiftning	av	fagsjef.

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.175

Innhold	i	og	vilkår	for	godkjenningssertifikatet	for	luftfartsselskap

Et	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	inneholder	følgende	opplysninger:

a)	 operatørens	navn	og	adresse	(hovedforetak),

b)	 utstedelsesdato	og	gyldighetsperiode,

c)	 beskrivelse	av	typen	drift	som	er	godkjent,

d)	 typen(e)	fly	som	er	tillatt	brukt,

e)	 registreringsmerker	for	godkjent(e)	fly,	men	operatører	kan	innhente	godkjenning	for	et	system	som	underretter	
myndigheten	om	registreringsmerker	for	fly	som	drives	i	henhold	til	dens	godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap.

f)	 godkjente	driftsområder,

g)	 særlige	begrensninger,	og

h)	 særlige	tillatelser/godkjenninger,	f.eks.

–	 KAT	II/KAT	III	(herunder	godkjente	minsteverdier),

–	 (MNPS)	minstespesifikasjoner	for	navigasjonsytelse,

–	 (ETOPS)	langdistanseflyging	med	tomotorsfly,

–	 (RNAV)	områdenavigasjon,

–	 (RVSM)	reduserte	minsteverdier	for	loddrett	atskillelse,

–	 transport	av	farlig	gods,

–	 tillatelse	til	å	gi	kabinbesetninger	den	første	sikkerhetsopplæring,	og	om	relevant,	utstede	attestene	
omhandlet	i	kapittel	O	for	operatører	som	gir	slik	opplæring	direkte	eller	indirekte.

__________
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Tillegg 2 til OPS 1.175

AOC-innehaverens	ledelse	og	organisasjon

a)	 Alminnelige	bestemmelser

Operatøren	skal	ha	en	god	og	effektiv	ledelsesstruktur,	slik	at	flygevirksomheten	kan	gjennomføres	på	en	sikker	
måte.	Utnevnte	fagsjefer	skal	ha	ledelseskompetanse	og	relevant	teknisk/driftsmessig	luftfartskompetanse.

b)	 Utnevnte	fagsjefer

1)	 Driftshåndboken	skal	inneholde	en	beskrivelse	av	fagsjefenes	oppgaver	og	ansvarsområder,	herunder	deres	
navn,	og	myndigheten	skal	underrettes	skriftlig	om	enhver	planlagt	eller	faktisk	endring	i	utnevnelser	eller	
oppgaver.

2)	 Operatøren	skal	treffe	tiltak	for	å	sikre	kontinuitet	i	tilsyn	ved	fagsjefers	fravær.

3)	 En	 person	 som	 er	 utnevnt	 til	 fagsjef	 av	 en	AOC-innehaver,	 kan	 utnevnes	 til	 fagsjef	 av	 en	 annen	AOC-
innehaver,	bare	dersom	det	kan	godtas	av	vedkommende	myndigheter.

4)	 Personer	som	er	utnevnt	til	fagsjef,	skal	etter	arbeidsavtalen	ha	tilstrekkelig	arbeidstid	til	å	kunne	vareta	de	
ledelsesoppgaver	som	følger	av	driftens	art	og	omfang.

c)	 Tilstrekkelig	personell	og	tilsyn	med	personellet

1)	 Besetningsmedlemmer.	Operatøren	 skal	 ansette	 tilstrekkelig	 flyge-	 og	 kabinbesetninger	 for	 den	 planlagte	
driften,	som	skal	ha	fått	opplæring	og	blitt	kontrollert	i	samsvar	med	kapittel	N	og	O,	etter	relevans.

2)	 Bakkepersonell

i)	 Bakkepersonellets	 størrelse	 avhenger	 av	 driftens	 art	 og	 omfang.	 Særlig	 avdelingene	 for	 drifts-	 og	
bakkearbeid	skal	være	bemannet	av	opplært	personell	som	har	grundig	innsikt	i	sine	ansvarsområder	i	
organisasjonen.

ii)	 En	operatør	som	har	avtaler	med	andre	organisasjoner	om	yting	av	enkelte	tjenester,	er	fortsatt	ansvarlig	
for	at	det	opprettholdes	en	passende	standard.	I	slike	tilfeller	skal	den	berørte	fagsjef	ha	som	oppgave	å	
sikre	at	alle	ansatte	hos	underleverandøren	overholder	de	nødvendige	standarder.

3)	 Kontroll

i)	 Antallet	kontrollører	som	utnevnes,	avhenger	av	luftfartsforetakets	struktur	og	antallet	ansatte.

ii)	 Kontrollørenes	oppgaver	og	ansvarsområder	 skal	være	definert,	og	deres	eventuelle	flygetjeneste	 slik	
tilrettelagt	at	de	kan	ivareta	sine	kontrolloppgaver.

iii)	 Kontroll	av	besetningsmedlemmer	og	bakkepersonell	skal	utføres	av	enkeltpersoner	med	tilstrekkelig	
erfaring	og	personlige	egenskaper	til	å	sikre	at	standardene	som	er	angitt	i	driftshåndboken,	overholdes.

d)	 Lokaler

1)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	det	ved	hver	driftsbase	finnes	 tilstrekkelig	 tilgjengelig	 arbeidsplass	 for	personell	
som	arbeider	med	flygingenes	sikkerhet.	Det	skal	tas	hensyn	til	behovene	til	bakkepersonellet	som	arbeider	
med	operasjonell	kontroll,	lagring	og	framskaffelse	av	grunnleggende	dokumentasjon,	og	til	besetningenes	
reiseplanlegging.

2)	 Kontortjenester	skal	straks	kunne	distribuere	driftsinstrukser	og	annen	informasjon	til	alle	berørte	parter.

e)	 Dokumentasjon

Operatøren	skal	treffe	tiltak	for	utarbeiding	og	endring	av	håndbøker	og	annen	dokumentasjon.

_________
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KAPITTEL	D

DRIFTSPROSEDYRER

OPS 1.195

Driftsmessig	ledelse

Operatøren	skal

a)	 utarbeide	og	opprettholde	en	metode	for	å	utføre	driftsmessig	ledelse	som	er	godkjent	av	myndigheten,	og

b)	 utøve	driftsmessig	ledelse	over	enhver	flyging	som	gjennomføres	i	henhold	til	vedkommendes	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap.

OPS 1.200

Driftshåndbok

Operatøren	skal	utarbeide	en	driftshåndbok	i	samsvar	med	kapittel	P	til	bruk	og	veiledning	for	driftspersonellet.

OPS 1.205

Driftspersonellets	kompetanse

Operatøren	skal	sikre	at	alt	personell	som	pålegges	eller	deltar	direkte	i	bakke-	og	flygeoperasjoner,	har	fått	tilstrekkelig	
opplæring,	har	vist	seg	egnet	til	de	bestemte	oppgaver	de	er	tildelt	og	er	kjent	med	sitt	ansvar	og	forholdet	mellom	slike	
oppgaver	og	driften	som	helhet.

OPS 1.210

Fastsettelse	av	prosedyrer

a)	 Operatøren	 skal	 fastsette	 prosedyrer	 og	 instrukser	 for	 hver	 flytype,	 med	 bakkepersonellets	 og	
besetningsmedlemmenes	oppgaver	for	alle	typer	drift	på	bakken	og	ved	flyging.

b)	 Operatøren	skal	utarbeide	et	kontrollistesystem	til	bruk	for	besetningsmedlemmene	for	alle	faser	av	driften	av	
flyet	ved	normale	forhold,	unormale	forhold	og	nødssituasjoner,	 for	å	sikre	at	prosedyrene	 i	driftshåndbøkene	
følges.

c)	 Operatøren	skal	ikke	kreve	at	et	besetningsmedlem	utfører	andre	aktiviteter	under	kritiske	faser	av	flygingen	enn	
dem	som	kreves	for	sikker	drift	av	flyet.

OPS 1.215

Bruk	av	lufttrafikktjenester

Operatøren	skal	sikre	at	lufttrafikktjenester	benyttes	for	alle	flyginger	når	de	er	tilgjengelige.

OPS 1.216

Driftsinstrukser	under	flyging

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 vedkommendes	 driftsinstrukser	 til	 bruk	 under	 flyging,	 dersom	 de	 innebærer	 en	 endring	 i	
lufttrafikkreiseplanen,	om	mulig	samordnes	med	relevant	enhet	for	lufttrafikktjenester	før	de	overføres	til	et	fly.
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OPS 1.220

Operatørens	godkjenning	av	flyplasser

Operatøren	skal	godkjenne	bruk	av	bare	flyplasser	som	er	egnet	for	de	berørt(e)	type(r)	fly	og	drift.

OPS 1.225

Flyplassens	driftsmessige	minstekriterier

a)	 Operatøren	skal	angi	driftsmessige	minstekriterier	 for	flyplasser,	 som	fastsettes	 i	 samsvar	med	OPS	1.430	 for	
hver	avgangsflyplass,	bestemmelsesflyplass	eller	en	alternativ	flyplass	som	er	godkjent	brukt	i	samsvar	med	OPS	
1.220.

b)	 Ethvert	 tillegg	 som	myndigheten	pålegger,	må	 tilføyes	 i	minstekriteriene	 som	er	 angitt	 i	 henhold	 til	 punkt	 a)	
ovenfor.

c)	 Minstekriteriene	for	en	bestemt	type	innflygings-	og	landingsprosedyre	anses	å	gjelde	dersom

1)	 bakkeutstyret	som	vises	på	det	respektive	diagrammet	som	kreves	for	planlagt	prosedyre,	er	i	funksjon,

2)	 flysystemene	som	kreves	for	typen	innflyging,	er	i	funksjon,

3)	 flyplassytelseskriteriene	som	kreves,	er	oppfylt,	og

4)	 besetningen	er	tilsvarende	kvalifisert.

OPS 1.230

Instrumentprosedyrer	for	avgang	og	innflyging

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	prosedyrene	for	instrumentavgang	og	instrumentinnflyging	som	er	fastsatt	av	staten	der	
flyplassen	ligger,	benyttes.

b)	 Uten	hensyn	til	punkt	a)	kan	en	fartøysjef	godta	en	ATC-klarering	som	avviker	fra	den	offentliggjorte	avgangs-	
eller	ankomstruten,	forutsatt	at	kriteriene	for	hinderklaring	overholdes	og	det	tas	fullt	hensyn	til	driftsforholdene.	
Siste	fase	av	innflygingen	skal	flys	visuelt	eller	i	samsvar	med	fastsatt	prosedyre	for	instrumentinnflyging.

c)	 Operatøren	kan	anvende	prosedyrer	som	er	forskjellige	fra	dem	som	kreves	i	henhold	til	punkt	a)	bare	dersom	de	
er	godkjent	av	staten	der	flyplassen	befinner	seg,	dersom	dette	kreves,	og	er	godtatt	av	myndigheten.

OPS 1.235

Prosedyrer	for	støyreduksjon

a)	 Operatøren	skal	fastsette	driftsprosedyrer	for	støyreduksjon	under	instrumentflyging	i	samsvar	med	ICAO	PANS	
OPS	Volume	1	(Doc	8168–OPS/611).

b)	 De	prosedyrer	 for	støyreduksjon	ved	stigning	etter	avgang	som	en	operatør	angir	 for	en	flytype,	skal	være	de	
samme	for	alle	flyplasser.

OPS 1.240

Driftsruter	og	-områder

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	driften	skjer	bare	langs	ruter	eller	innen	områder	der

1)	 det	ytes	bakkeanlegg	og	-tjenester,	herunder	meteorologiske	tjenester,	som	er	tilstrekkelige	for	den	planlagte	
driften,

2)	 ytelsen	til	flyet	som	er	beregnet	brukt,	er	tilstrekkelig	til	at	minstekravene	til	flygehøyde	oppfylles,
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3)	 utstyret	til	flyet	som	er	beregnet	brukt,	oppfyller	minstekravene	for	den	planlagte	driften,

4)	 egnede	kart	og	diagrammer	er	tilgjengelige	(se	OPS	1.135	a)	9)),

5)	 det	finnes	egnede	flyplasser	til	rådighet	innen	tids-/avstandsbegrensningene	i	OPS	1.245,	dersom	tomotorsfly	
brukes,

6)	 det	finnes	områder	som	gir	mulighet	for	å	gjennomføre	sikker	nødlanding,	dersom	enmotorsfly	brukes.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	driften	skjer	i	samsvar	med	eventuelle	begrensninger	som	myndigheten	har	pålagt	med	
hensyn	til	driftsruter	eller	-områder.

OPS 1.241

Drift	i	avgrenset	luftrom	med	reduserte	minsteverdier	for	loddrett	atskillelse

Operatøren	kan	drive	et	fly	i	avgrensede	deler	av	luftrommet	der	det	på	grunnlag	av	en	regional	luftfartsavtale	gjelder	
en	minsteverdi	 for	 loddrett	 atskillelse	 på	300	m	 (1	000	 fot),	 bare	dersom	myndigheten	har	 godkjent	 dette	 (RVSM-
godkjenning)	(se	også	OPS	1.872).

OPS 1.243

Drift	i	områder	med	særskilte	krav	til	navigasjonsytelse

a)	 Operatøren	skal	ikke	drive	et	fly	i	avgrensede	områder,	eller	en	avgrenset	del	av	et	bestemt	luftrom,	der	det	på	
grunnlag	av	en	regional	luftfartsavtale	er	fastsatt	minstekrav	til	navigasjonsytelse,	med	mindre	myndigheten	har	
godkjent	dette.	(Se	også	OPS	1.865	punkt	c)	2)	og	OPS	1.872).

b)	 Operatøren	som	driver	et	fly	i	områder	omhandlet	 i	punkt	a),	skal	sørge	for	at	alle	beredskapsplaner	angitt	av	
myndigheten	som	er	ansvarlig	for	det	aktuelle	luftrommet,	er	oppført	i	driftshåndboken.

OPS 1.245

Største	avstand	fra	en	egnet	flyplass	for	tomotorsfly	uten	ETOPS-godkjenning

a)	 Med	mindre	myndigheten	har	gitt	særskilt	godkjenning	i	henhold	til	OPS	1.246	a)	(ETOPS-godkjenning),	skal	
operatøren	ikke	drive	et	tomotorsfly	på	en	rute	som	inneholder	et	punkt	som	er	lenger	fra	en	egnet	flyplass	enn

1)	 for	fly	i	ytelsesklasse	A	med	enten

i)	 en	godkjent	største	passasjersetekapasitet	på	20	eller	mer,	eller

ii)	 største	masse	ved	avgang	på	45	360	kg	eller	mer,

den	distanse	som	tilbakelegges	ved	60	minutters	flyging	med	den	marsjfart	med	én	motor	ute	av	drift	som	er	
fastsatt	i	samsvar	med	punkt	b)	nedenfor,

2)	 for	fly	i	ytelsesklasse	A	med

i)	 en	godkjent	største	passasjersetekapasitet	på	19	eller	mindre,	eller

ii)	 største	masse	ved	avgang	på	45	360	kg	eller	mer,

den	distanse	som	tilbakelegges	ved	120	minutters	flyging,	eller	dersom	myndigheten	har	godkjent	det,	inntil	
180	minutter	for	turbojetfly,	ved	den	marsjfart	med	én	motor	ute	av	drift	som	er	fastsatt	i	samsvar	med	punkt	
b)	nedenfor,
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3)	 for	fly	i	ytelsesklasse	B	eller	C:

i)	 den	distanse	som	tilbakelegges	ved	120	minutters	flyging	ved	den	marsjfart	med	én	motor	ute	av	drift	
som	er	fastsatt	i	samsvar	med	punkt	b)	nedenfor,	eller

ii)	 300	nautiske	mil,	idet	den	laveste	verdien	velges.

b)	 Operatøren	 skal	 fastsette	 en	hastighet	 for	beregning	av	 største	 avstand	 til	 en	 egnet	flyplass	 for	hver	 tomotors	
flytype	eller	variant	vedkommende	driver,	som	ikke	overstiger	VMO,	basert	på	den	faktiske	flygehastigheten	flyet	
kan	opprettholde	med	én	motor	ute	av	drift	under	følgende	forhold:

1)	 internasjonal	standardatmosfære	(ISA),

2)	 konstant	marsjhøyde:

i)	 for	turbojetfly,	det	laveste	av

a)	 FL	170,	eller

b)	 ved	den	største	flygehøyden	som	flyet,	med	én	motor	ute	av	drift,	kan	stige	til	og	opprettholde,	ved	
hjelp	av	den	brutto	stigningshastigheten	som	er	angitt	i	AFM,

ii)	 for	propelldrevne	fly,	det	laveste	av

a)	 FL	80,	eller

b)	 ved	den	største	flygehøyden	som	flyet,	med	én	motor	ute	av	drift,	kan	stige	til	og	opprettholde,	ved	
hjelp	av	den	brutto	stigningshastigheten	som	er	angitt	i	AFM,

3)	 høyeste	kontinuerlige	trekkraft	eller	effekt	på	gjenværende	fungerende	motor,

4)	 en	flymasse	som	ikke	er	lavere	enn	det	som	følger	av

i)	 avgang	ved	havnivå	ved	største	masse	ved	avgang,	og

ii)	 stigning	ved	alle	motorer	til	optimal	marsjhøyde	for	langdistanseflyging,	og

iii)	 flyging	med	alle	motorer	ved	marsjhastighet	for	langdistanseflyging	ved	denne	høyden,	til	medgått	tid	
etter	avgang	tilsvarer	gjeldende	terskel	fastsatt	i	punkt	a)	ovenfor.

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	følgende	data,	for	hver	type	eller	variant,	er	inkludert	i	driftshåndboken:

1)	 marsjhastighet	med	én	motor	ute	av	drift,	fastsatt	i	samsvar	med	punkt	b)	ovenfor,	og

2)	 største	avstand	fra	en	egnet	flyplass,	fastsatt	i	samsvar	med	punkt	a)	og	b)	ovenfor.

Merknad: Hastighetene	og	høydene	(flygenivåene)	som	er	angitt	over,	er	beregnet	brukt	bare	til	å	fastsette	
største	avstand	fra	en	egnet	flyplass.

OPS 1.246

Drift	med	forlenget	rekkevidde	med	tomotorsfly	(ETOPS)

a)	 Operatøren	kan	gjennomføre	flyginger	utover	avstandene	fastsatt	i	henhold	til	OPS	1.245	bare	dersom	myndigheten	
har	godkjent	det	(ETOPS-godkjenning).

b)	 Før	en	ETOPS-flyging	gjennomføres,	skal	operatøren	sikre	at	et	egnet	ETOPS-rutealternativ	er	tilgjengelig	innen	
godkjent	avvikstid	eller	basert	på	flyets	MEL-genererte	 funksjonsstatus,	 idet	den	korteste	avstand	gjelder.	 (Se	
også	OPS	1.297	d)).
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OPS 1.250

Fastsettelse	av	minsteflygehøyder

a)	 Operatøren	skal	fastsette	minsteflygehøyder	og	metoder	for	å	fastsette	disse	høydene	for	alle	rutesegmenter	som	
skal	flys,	som	gir	den	nødvendige	terrengklaring,	idet	det	tas	hensyn	til	kravene	i	punkt	F-I.

b)	 Enhver	metode	for	å	fastsette	minsteflygehøyder	skal	være	godkjent	av	myndigheten.

c)	 Dersom	minsteflygehøydene	 som	 er	 fastsatt	 av	 statene	 som	 det	 flys	 over,	 er	 høyere	 enn	 dem	 operatøren	 har	
fastsatt,	gjelder	de	høyeste	verdiene.

d)	 Operatøren	skal	ta	hensyn	til	følgende	faktorer	ved	fastsettelse	av	minsteflygehøyder:

1)	 hvor	nøyaktig	flyets	posisjon	kan	bestemmes,

2)	 sannsynlige	unøyaktigheter	i	visningene	til	høydemålerne	som	benyttes,

3)	 terrengets	egenart	(f.eks.	brå	høydeendringer)	langs	rutene	eller	i	områdene	der	flygingen	gjennomføres,

4)	 sannsynligheten	 for	 å	oppleve	ugunstige	meteorologiske	 forhold	 (f.eks.	kraftig	 turbulens	og	nedadgående	
luftstrømmer),	og

5)	 sannsynlige	unøyaktigheter	i	luftfartskartene.

e)	 Ved	overholdelse	av	bestemmelsene	i	punkt	d)	over	skal	det	tas	hensyn	til	følgende:

1)	 korrigeringer	for	temperatur-	og	trykkavvik	fra	standardverdier,

2)	 ATC-kravene,	og

3)	 alle	forutsigbare	hendelser	langs	den	planlagte	ruten.

OPS 1.255

Retningslinjer	for	drivstoff

a)	 Operatøren	 skal	 fastsette	 retningslinjer	 for	 drivstoff	med	 sikte	 på	 flygeplanlegging	 og	 gjenplanlegging	 under	
flyging	for	å	sikre	at	alle	fly	har	tilstrekkelig	drivstoff	til	den	planlagte	flygingen	og	reserver	til	å	dekke	avvik	fra	
den	planlagte	flygingen.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	planleggingen	av	flyginger	minst	bygger	på	punkt	1)	og	2)	nedenfor:

1)	 prosedyrer	i	driftshåndboken	og	data	avledet	fra

i)	 data	gitt	av	flyprodusenter,	eller

ii)	 gjeldende	flyspesifikke	data	avledet	av	et	overvåkingssystem	for	drivstofforbruk,

2)	 driftsforholdene	som	flygingen	gjennomføres	under,	herunder

i)	 realistiske	data	for	flyets	drivstofforbruk,

ii)	 forventede	masser,

iii)	 forventede	meteorologiske	forhold,	og

iv)	 prosedyrer	og	begrensninger	for	lufttrafikktjenester.
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c)	 Operatøren	skal	sikre	at	beregningen	før	flyging	av	nyttbart	drivstoff	som	kreves	for	en	flyging,	omfatter

1)	 taksedrivstoff,

2)	 drivstoff	til	flygingen,

3)	 drivstoffreserve,	bestående	av

i)	 drivstoff	til	uforutsett	merforbruk,

ii)	 drivstoff	for	flyging	til	alternativ	flyplass,	dersom	det	kreves	et	alternativt	bestemmelsessted	(dette	er	
ikke	til	hinder	for	at	avgangsflyplassen	velges	som	alternativ),

iii)	 endelig	drivstoffreserve,	og

iv)	 tilleggsdrivstoff,	dersom	det	kreves	ut	fra	typen	drift	(f.eks.	ETOPS),	og

4)	 ekstra	drivstoff	dersom	fartøysjefen	krever	det.

d)	 Operatøren	skal	sikre	at	prosedyrene	for	gjenplanlegging	under	flyging	for	beregning	av	nyttbart	drivstoff	som	
kreves	når	en	flyging	må	fortsette	langs	en	annen	rute	eller	til	et	annet	bestemmelsessted	enn	det	som	opprinnelig	
var	planlagt,	omfatter

1)	 drivstoff	for	resten	av	flygingen,

2)	 drivstoffreserve,	bestående	av

i)	 drivstoff	til	uforutsett	merforbruk,

ii)	 drivstoff	for	flyging	til	alternativ	flyplass,	dersom	det	kreves	et	alternativt	bestemmelsessted	(dette	er	
ikke	til	hinder	for	at	avgangsflyplassen	velges	som	alternativ),	

iii)	 endelig	drivstoffreserve,	og

iv)	 tilleggsdrivstoff,	dersom	det	kreves	ut	fra	typen	drift	(f.eks.	ETOPS),	og

3)	 ekstra	drivstoff,	dersom	fartøysjefen	krever	det.

OPS 1.260

Transport	av	bevegelseshemmede	personer

a)	 Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	transport	av	bevegelseshemmede	personer.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	bevegelseshemmede	personer	ikke	tildeles	eller	opptar	seter	der	deres	nærvær	kan

1)	 hindre	besetningen	i	å	utføre	sine	oppgaver,

2)	 blokkere	tilgangen	til	nødutstyr,	eller

3)	 hindre	nødevakuering	av	flyet.

c)	 Fartøysjefen	skal	underrettes	dersom	bevegelseshemmede	personer	transporteres.
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OPS 1.265

Transport	av	avviste	passasjerer,	utviste	personer	eller	personer	i	forvaring

Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	transport	av	avviste	passasjerer,	utviste	personer	eller	personer	i	forvaring,	for	å	
ivareta	sikkerheten	til	flyet	og	dem	om	bord.	Fartøysjefen	skal	underrettes	dersom	nevnte	personer	transporteres.

OPS 1.270

Stuing	av	bagasje	og	frakt

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.270)

a)	 Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	å	sikre	at	bare	håndbagasje	som	kan	stues	forsvarlig	og	sikkert,	tas	med	
inn	i	passasjerkabinen.

b)	 Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	å	sikre	at	all	bagasje	og	frakt	om	bord	som	kan	forårsake	ulykke	eller	
skade	eller	blokkere	midtganger	og	utganger	dersom	den	forskyver	seg,	plasseres	i	lasterom	som	er	utformet	for	
å	hindre	bevegelse.

OPS 1.275

Åpen

OPS 1.280

Plassering	av	passasjerseter

Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	å	sikre	at	passasjerer	sitter	der	de,	i	tilfelle	en	nødevakuering,	best	kan	bidra	til	
evakueringen	av	flyet,	og	ikke	hindrer	den.

OPS 1.285

Informasjon	til	passasjerene

Operatøren	skal	sikre

a)	 generelt,

1)	 at	 passasjerene	 får	 en	 muntlig	 orientering	 om	 sikkerhetsspørsmål.	 Deler	 av	 orienteringen	 kan	 gis	 med	
audiovisuell	presentasjon,

2)	 at	passasjerer	får	et	kort	med	sikkerhetsopplysninger	som	viser	med	bilder	hvordan	nødutstyr	og	nødutganger	
som	kan	forventes	brukt	av	passasjerene	virker,

b)	 før	avgang,

1)	 at	passasjerer	orienteres	om	følgende	forhold,	etter	relevans:

i)	 røykebestemmelser,

ii)	 at	seteryggen	skal	stå	i	oppreist	stilling	og	serveringsbordet	slått	opp,

iii)	 nødutgangenes	plassering,

iv)	 plassering	og	bruk	av	merkede	rømningsveier	langs	gulvet,

v)	 stuing	av	håndbagasje,

vi)	 begrensningene	i	bruken	av	bærbart	elektronisk	utstyr,	og

vii)	 plasseringen	av	og	innholdet	i	kortet	med	sikkerhetsinformasjon,	og
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2)	 at	passasjerer	får	demonstrert	følgende:

i)	 bruken	av	sikkerhetsbelter	og/eller	redningsseler,	herunder	hvordan	de	festes	og	løsnes,

ii)	 plasseringen	og	bruken	av	oksygenutstyr,	om	det	kreves	(jf.	OPS	1.770	og	OPS	1.775).	Passasjerene	skal	
også	orienteres	om	at	alle	røykesaker	skal	slukkes	når	oksygen	brukes,	og

iii)	 plasseringen	og	bruken	av	redningsvester,	om	det	kreves	(jf.	OPS	1.825),

c)	 etter	avgang,

1)	 at	passasjerene	minnes	på	følgende,	om	relevant:

i)	 røykebestemmelser,	og

ii)	 bruken	av	sikkerhetsbelter	og/eller	redningsseler,	herunder	sikkerhetsfordeler	ved	at	sikkerhetsbeltene	er	
festet	når	passasjerene	sitter	i	setet,	uavhengig	av	om	det	tilsvarende	skiltet	er	tent,

d)	 før	landing,

1)	 at	passasjerene	minnes	på	følgende,	om	relevant:

i)	 røykebestemmelser,

ii)	 bruken	av	sikkerhetsbelter	og/eller	redningsseler,

iii)	 at	seteryggen	skal	stå	i	oppreist	stilling	og	serveringsbordet	slått	opp,

iv)	 at	håndbagasjen	stues	bort	igjen,	og

v)	 begrensningene	i	bruken	av	bærbart	elektronisk	utstyr,

e)	 etter	landing,

1)	 at	passasjerene	minnes	på	følgende:

i)	 røykebestemmelser,	og

ii)	 bruken	av	sikkerhetsbelter	og/eller	redningsseler,

f)	 i	tilfelle	en	nødssituasjon	under	flygingen,	at	passasjerene	instrueres	i	de	nødtiltak	som	omstendighetene	tilsier.

OPS 1.290

Forberedelse	av	flyging

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	det	utarbeides	en	driftsreiseplan	for	hver	planlagt	flyging.

b)	 Fartøysjefen	skal	ikke	begynne	en	flyging	før	vedkommende	har	forsikret	seg	om	at

1)	 flyet	er	luftdyktig,

2)	 flyet	ikke	drives	i	strid	med	listen	over	godtatte	konfigurasjonsavvik	(CDL),

3)	 instrumenter	 og	 utstyr	 som	 kreves	 til	 flygingen	 som	 skal	 gjennomføres,	 er	 tilgjengelig,	 i	 samsvar	 med	
kapittel	K	og	L,

4)	 instrumenter	og	utstyr	er	i	funksjonsdyktig	stand,	unntatt	som	fastsatt	i	MEL,

5)	 de	deler	av	driftshåndboken	som	kreves	for	å	gjennomføre	flygingen,	er	tilgjengelige,

6)	 de	dokumenter,	tilleggsopplysninger	og	skjemaer	som	skal	være	tilgjengelige	i	henhold	til	OPS	1.125	og	OPS	
1.135,	finnes	om	bord,
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7)	 aktuelle	 kart,	 diagrammer	 og	 tilhørende	 dokumentasjon	 eller	 tilsvarende	 data	 er	 tilgjengelige	 og	 dekker	
den	planlagte	driften	av	flyet,	herunder	eventuelle	omdirigeringer	som	med	rimelighet	kan	forventes.	Dette	
omfatter	alle	nødvendige	omregningstabeller	til	støtte	for	operasjoner	der	metriske	høyder,	høyder	over	havet	
og	flygenivåer	skal	brukes,

8)	 bakkeanlegg	og	-tjenester	som	kreves	til	den	planlagte	flygingen,	er	tilgjengelige	og	tilstrekkelige,

9)	 bestemmelsene	i	driftshåndboken	om	drivstoff-,	olje-	og	oksygenkrav,	minste	sikre	flygehøyde,	flyplassens	
driftsmessige	minstekriterier,	og	om	nødvendig,	tilgjengelighet	av	alternative	flyplasser	kan	overholdes	for	
den	planlagte	flygingen,

10)	 lasten	er	korrekt	fordelt	og	forsvarlig	sikret,

11)	 flyets	masse	ved	begynnelse	av	bevegelse	for	avgang	er	slik	at	flygingen	kan	gjennomføres	i	samsvar	med	
punkt	F-I,	og

12)	 enhver	driftsmessig	begrensning	i	tillegg	til	det	som	framgår	av	punkt	9)	og	11)	ovenfor,	kan	overholdes.

OPS 1.295

Valg	av	flyplasser

a)	 Operatøren	skal	ved	planlegging	av	en	flyging	fastsette	prosedyrer	for	valg	av	bestemmelsesflyplasser	og/eller	
alternative	flyplasser	i	samsvar	med	OPS	1.220.

b)	 Operatøren	 skal	 velge	 og	 angi	 i	 driftsreiseplanen	 et	 avgangsalternativ	 dersom	 det	 ikke	 skulle	 være	 mulig	 å	
returnere	til	avgangsflyplassen	av	værmessige	eller	ytelsesmessige	årsaker.	Avgangsalternativet	skal	befinne	seg	
innenfor	en	avstand	som	tilsvarer	høyst:

1)	 for	tomotorsfly,	enten

i)	 en	 times	 flygetid	 ved	marsjhastighet	med	 én	motor	 ute	 av	 drift	 i	 henhold	 til	 flygehåndboken,	 under	
standardforhold	uten	vind	basert	på	faktisk	masse	ved	avgang,	eller

ii)	 operatørens	godkjente	ETOPS-flygetid	for	alternativ,	med	eventuelle	MEL-begrensninger,	opp	til	høyst	to	
timer,	ved	marsjhastighet	med	én	motor	ute	av	drift	i	henhold	til	flygehåndboken,	under	standardforhold	
uten	vind	basert	på	faktisk	masse	ved	avgang	for	fly	og	besetninger	som	er	godkjent	for	ETOPS,

2)	 to	 timers	 flygetid	 ved	 marsjhastighet	 med	 én	 motor	 ute	 av	 drift	 i	 henhold	 til	 flygehåndboken,	 under	
standardforhold	uten	vind	basert	på	faktisk	masse	ved	avgang	for	tre-	og	firemotorsfly,	og

3)	 dersom	flygehåndboken	ikke	inneholder	en	marsjhastighet	med	én	motor	ute	av	drift,	skal	hastigheten	som	
benyttes	ved	beregning,	være	den	som	oppnås	med	resterende	motor(er)	på	største	kontinuerlige	effekt.

c)	 Operatøren	skal	velge	minst	et	bestemmelsesalternativ	for	hver	IFR-flyging,	med	mindre

1)	 begge	følgende	vilkår	er	oppfylt:

i)	 varigheten	av	den	planlagte	flygingen	fra	avgang	til	landing	overstiger	ikke	seks	timer,	og

ii)	 to	atskilte	rullebaner	er	tilgjengelige	og	kan	brukes	på	bestemmelsesstedet,	og	relevante	værrapporter	
eller	værmeldinger	for	bestemmelsesflyplassen,	eller	en	kombinasjon	av	dem,	viser	at	skydekkehøyden	i	
tidsrommet	fra	én	time	før	til	én	time	etter	beregnet	ankomsttidspunkt	ved	bestemmelsesstedet	vil	være	
minst	2	000	fot	eller	sirklingshøyden	+	500	fot,	idet	den	høyeste	verdien	velges,	og	at	sikten	vil	være	
minst	5	km,

eller

2)	 bestemmelsesstedet	er	avsidesliggende	og	det	ikke	finnes	noen	egnet	alternativ	bestemmelsesflyplass.
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d)	 Operatøren	skal	velge	to	alternative	bestemmelsesflyplasser	dersom

1)	 relevante	værrapporter	eller	værmeldinger	for	bestemmelsesflyplassen,	eller	en	kombinasjon	av	dem,	viser	at	
værforholdene	i	tidsrommet	fra	én	time	før	til	én	time	etter	beregnet	ankomsttidspunkt	ved	bestemmelsesstedet	
vil	være	dårligere	enn	gjeldende	minsteverdier	for	planlegging,	eller

2)	 ingen	meteorologisk	informasjon	er	tilgjengelig.

e)	 Operatøren	skal	i	driftsreiseplanen	angi	eventuelle	alternativer	som	kreves.

OPS 1.297

Minsteverdier	for	planlegging	av	IFR-flyginger

a)	 Minsteverdier	 for	planlegging	av	avgangsalternativer.	Operatøren	kan	velge	en	flyplass	som	avgangsalternativ	
bare	dersom	 relevante	værrapporter	 eller	værmeldinger,	 eller	 en	kombinasjon	av	dem,	viser	 at	værforholdene	
i	tidsrommet	fra	én	time	før	til	én	time	etter	beregnet	ankomsttidspunkt	ved	flyplassen	vil	være	som	relevante	
minsteverdier	angitt	i	henhold	til	OPS	1.225	eller	bedre.	Det	skal	tas	hensyn	til	skydekkehøyden	dersom	de	eneste	
tilgjengelige	innflyginger	er	ikke-presisjonsinnflyginger	og/eller	innflyginger	med	sirkling.	Det	skal	tas	hensyn	til	
enhver	begrensning	knyttet	til	flyging	med	én	motor	ute	av	drift.

b)	 Minsteverdiene	 for	 planlegging	 for	 bestemmelsesflyplasser	 og	 alternative	 bestemmelsesflyplasser.	Operatøren	
kan	velge	en	flyplass	som	bestemmelsesflyplass	og/eller	alternativ	bestemmelsesflyplass	bare	dersom	relevante	
værrapporter	eller	værmeldinger,	eller	en	kombinasjon	av	dem,	viser	at	værforholdene	i	tidsrommet	fra	én	time	før	
til	én	time	etter	beregnet	ankomsttidspunkt	ved	flyplassen	vil	være	som	gjeldende	minsteverdier	for	planlegging	
nevnt	ovenfor	eller	bedre,	som	følger:

1)	 Minsteverdier	for	planlegging	for	en	bestemmelsesflyplass,	unntatt	avsidesliggende	bestemmelsesflyplasser:

i)	 RVR/sikt	angitt	i	samsvar	med	OPS	1.225,	og

ii)	 for	en	ikke-presisjonsinnflyging	eller	en	innflyging	med	sirkling,	skydekkehøyde	ved	eller	over	MDH,	og

2)	 Minsteverdier	for	planlegging	for	alternativ(e)	bestemmelsesflyplass(er)	og	avsidesliggende	flyplasser	skal	
være	i	samsvar	med	tabell	1	nedenfor.

Tabell	1

Minsteverdier	 for	 planlegging	 —	 alternative	 ruter	 og	 bestemmelsesflyplasser	 —	 avsidesliggende	
bestemmelsesflyplasser

Type	innflyging Minsteverdier	for	planlegging

Kat	II	og	III Kat	I	(merknad	1)

Kat	I Ikke-presisjon
(merknad 1 og 2)

Ikke-presisjon Ikke-presisjon
(merknad 1 og 2)
200	fot/1	000	m

Sirkling Med	sirkling	(merknad 2 og 3)

Merknad 1:	RVR
Merknad 2:	Skydekkehøyden	skal	være	eller	over	MDH.
Merknad 3:	Sikt

c)	 Minsteverdier	 for	 planlegging	 for	 rutealternativ	 flyplass.	Operatøren	 kan	 velge	 en	 flyplass	 som	 rutealternativ	
flyplass	 bare	 dersom	 relevante	 værrapporter	 eller	 værmeldinger,	 eller	 en	 kombinasjon	 av	 dem,	 viser	 at	
værforholdene	i	tidsrommet	fra	én	time	før	til	én	time	etter	beregnet	ankomsttidspunkt	ved	flyplassen	vil	være	
som	eller	bedre	enn	minsteverdiene	for	planlegging	fastsatt	i	samsvar	med	tabell	1.
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d)	 Minsteverdier	 for	 planlegging	 for	 rutealternativ	 ETOPS-flyplass.	 Operatøren	 kan	 velge	 en	 flyplass	 som	
rutealternativ	ETOPS-flyplass	bare	dersom	relevante	værrapporter	eller	værmeldinger,	eller	en	kombinasjon	av	
dem,	viser	at	værforholdene	i	tidsrommet	fra	én	time	før	til	én	time	etter	beregnet	ankomsttidspunkt	ved	flyplassen	
vil	være	som	eller	bedre	enn	minsteverdiene	for	planlegging	fastsatt	i	samsvar	med	tabell	2	og	i	samsvar	med	
operatørens	ETOPS-godkjenning.

Tabell	2

Minsteverdier	for	planlegging	—	ETOPS

Type	innflyging Minsteverdier	for	planlegging

(obligatorisk	RVR/sikt	og	eventuelt	skydekkehøyde)

FLYPLASS	MED

minst	 to	 atskilte	 innflygings	prosedyrer	 basert	
på	 to	 atskilte	 hjelpemidler	 som	 betjener	 to	
atskilte	rullebaner

minst	to	atskilte	innflygings	prosedyrer	basert	på	
to	atskilte	hjelpemidler	som	betjener	to	atskilte	
rullebaner

eller

minst	 én	 innflygingsprosedyre	 basert	 på	 ett	
hjelpemiddel	som	betjener	én	rullebane

Presisjonsinnflyging	
kat	II,	III	(ILS,	
MLS)

Minsteverdier	for	presisjonsinnflyging	kat	I Minsteverdier	for	ikke-presisjonsinnflyging

Presisjonsinnflyging	
kat	I	(ILS,	MLS)

Minsteverdier	for	ikke-presisjonsinnflyging Minsteverdier	 for	 sirkling,	 eller	 dersom	
slike	 ikke	 foreligger,	 minsteverdier	 for	 ikke-
presisjonsinnflyging	pluss	200	fot/1	000	m

Ikke-presisjons-
innflyging

Det	 laveste	 av	 minsteverdiene	 for	 ikke-
presisjonsinnflyging	 pluss	 200	 fot/1	 000	 m	
eller	 minsteverdiene	 for	 innflyging	 med	
sirkling

Det	høyeste	av	minsteverdiene	for	sirkling	eller	
minsteverdiene	 for	 ikke-presisjonsinnflyging	
pluss	200	fot/1	000	m

Innflyging	med	
sirkling

Minsteverdier	for	innflyging	med	sirkling

OPS 1.300

Framlegging	av	ATS-reiseplan

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 en	 flyging	 ikke	 begynnes	 med	 mindre	 en	 ATS-reiseplan	 er	 framlagt,	 eller	 tilstrekkelig	
informasjon	er	inngitt,	slik	at	alarmtjenester	kan	aktiveres	ved	behov.

OPS 1.305

Påfylling/avtanking	av	drivstoff	mens	passasjerer	går	om	bord	i,	er	om	bord	i	eller	forlater	flyet

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.305)

Operatøren	skal	sikre	at	intet	fly	påfylles	med/avtankes	for	drivstoff	av	typen	Avgas	eller	et	drivstoff	med	lavt	oktantall	
(f.eks.	Jet-B	eller	tilsvarende),	eller	når	det	kan	forekomme	en	blanding	av	disse	drivstofftypene,	mens	passasjerer	går	
om	bord	i,	er	om	bord	i	eller	forlater	flyet.	I	alle	andre	tilfeller	skal	det	treffes	nødvendige	forholdsregler,	og	flyet	skal	
være	forsvarlig	bemannet	av	kvalifisert	personell	som	er	klar	til	å	iverksette	og	lede	en	evakuering	av	flyet	med	de	mest	
praktiske	og	hurtigst	tilgjengelige	midler.

OPS 1.307

Påfylling/avtanking	av	bredt	raffinerte	drivstofftyper

Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	påfylling/avtanking	av	drivstoff	med	lavt	oktantall	(f.eks.	Jet-B	eller	tilsvarende)	
dersom	dette	kreves.
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OPS 1.308

Bakoverskyving	og	tauing

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	prosedyrer	for	tilbakeskyving	og	tauing	er	i	samsvar	med	gjeldende	standarder	og	
prosedyrer	for	luftfart.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	plassering	av	flyene	før	eller	etter	taksing	ikke	foretas	ved	tauing	uten	slepestang,	med	
mindre

1)	 flyet	er	beskyttet	ut	fra	sin	egen	utforming	mot	skade	på	nesehjulets	styringssystem	som	tauing	uten	slepestang	
kan	forårsake,	eller

2)	 det	finnes	et	system/en	prosedyre	for	å	varsle	flyets	besetning	om	at	slik	skade	har	eller	kan	ha	skjedd,	eller

3)	 kjøretøyet	som	utfører	tauingen	uten	slepestang,	er	utformet	for	å	hindre	skade	på	denne	flytypen.

OPS 1.310

Besetningsmedlemmene	ved	sine	plasser

a)	 Flygebesetningsmedlemmer

1)	 Under	avgang	og	landing	skal	hvert	flygebesetningsmedlem	som	må	være	i	førerkabinen,	være	på	sin	plass.

2)	 I	 alle	 andre	 faser	 av	 flygingen	 skal	 hvert	 flygebesetningsmedlem	 som	må	 være	 i	 førerkabinen,	 forbli	 på	
sin	 plass	med	mindre	 vedkommendes	 fravær	 er	 nødvendig	 for	 å	 utføre	 sine	 oppgaver	 i	 forbindelse	med	
flygingen,	 eller	 tilfredsstille	 fysiologiske	 behov,	 forutsatt	 at	 minst	 én	 kvalifisert	 flyger	 forblir	 ved	 flyets	
betjeningsinnretninger	til	enhver	tid.

3)	 I	 alle	 faser	 av	 flygingen	 skal	 hvert	 flygebesetningsmedlem	 som	 må	 tjenestegjøre	 i	 førerkabinen,	 være	
oppmerksom.	Dersom	 det	 konstateres	manglende	 oppmerksomhet,	 skal	 det	 treffes	 egnede	mottiltak.	Ved	
uventet	 tretthet	kan	det	 iverksettes	en	prosedyre	med	kontrollert	hvile,	organisert	av	 fartøysjefen,	dersom	
arbeidsbyrden	tillater	det.	Kontrollert	hvile	tatt	på	denne	måten	skal	aldri	anses	som	en	del	av	en	hvileperiode	
med	sikte	på	å	beregne	flygetidsbegrensninger	eller	til	å	begrunne	en	tjenesteperiode.

b)	 Kabinbesetningsmedlemmer.	 I	 alle	 deler	 av	 flyet	 der	 passasjerer	 oppholder	 seg,	 skal	 de	 nødvendige	
kabinbesetningsmedlemmer	sitte	på	sine	tildelte	plasser	i	flygingens	kritiske	faser.

OPS 1.315

Nødevakueringsutstyr

Operatøren	 skal	 fastsette	 prosedyrer	 som	 sørger	 for	 at	 nødevakueringsutstyr	 som	 utløses	 automatisk,	 avsikres	 før	
taksing,	avgang	og	landing,	dersom	dette	er	sikkert	og	gjennomførbart.

OPS 1.320

Seter,	sikkerhetsbelter	og	redningsseler

a)	 Besetningsmedlemmer

1)	 Ved	 avgang	 og	 landing,	 og	 når	 fartøysjefen	 anser	 det	 nødvendig	 av	 hensyn	 til	 sikkerheten,	 skal	 hvert	
besetningsmedlem	være	sikret	med	tilgjengelige	sikkerhetsbelter	og	redningsseler.

2)	 I	 andre	 faser	 av	 flygingen	 skal	 hvert	 besetningsmedlem	 i	 flygekabinen	 ha	 sikkerhetsbeltet	 fastspent	 når	
vedkommende	er	på	sin	plass.
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b)	 Passasjerer

1)	 Før	 avgang	 og	 landing	 og	 under	 taksing	 og	 når	 det	 anses	 nødvendig	 av	 hensyn	 til	 sikkerheten,	 skal	
fartøysjefen	sikre	at	hver	passasjer	om	bord	befinner	seg	i	et	sete	eller	en	køye	med	sitt	sikkerhetsbelte,	eller	
sin	redningssele	dersom	en	slik	finnes,	korrekt	festet.

2)	 Operatøren	 skal	 treffe	 tiltak	 for	 at	 flere	 personer	 i	 ett	 sete	 i	 flyet	 tillates	 bare	 for	 bestemte	 seter	 og	 ikke	
forekommer	på	annen	måte	enn	i	form	av	én	voksen	og	ett	spedbarn	som	er	sikret	på	egnet	måte	med	et	ekstra	
hoftebelte	eller	annen	barnesikringsinnretning,	og	fartøysjefen	skal	sikre	at	denne	bestemmelsen	overholdes.

OPS 1.325

Sikring	av	passasjerkabin	og	pantry(er)

a)	 Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	å	sikre	at	alle	utganger	og	rømningsveier	er	uten	hindringer	før	taksing,	
avgang	og	landing.

b)	 Fartøysjefen	skal	før	avgang	og	landing,	og	når	det	anses	nødvendig	av	hensyn	til	sikkerheten,	sikre	at	alt	utstyr	
og	all	bagasje	er	tilstrekkelig	sikret.

OPS 1.330

Nødutstyrets	tilgjengelighet

Fartøysjefen	skal	sikre	at	relevant	nødutstyr	forblir	lett	tilgjengelig	for	umiddelbar	bruk.

OPS 1.335

Røyking	om	bord

a)	 Fartøysjefen	skal	sikre	at	ingen	person	om	bord	tillates	å	røyke

1)	 når	det	anses	som	nødvendig	av	hensyn	til	sikkerheten,

2)	 når	flyet	står	på	bakken,	med	mindre	det	er	gitt	særskilt	tillatelse	etter	prosedyrer	fastsatt	i	driftshåndboken,

3)	 utenfor	utpekte	røykeområder,	i	midtgangen(e)	og	på	toalettene,

4)	 i	lasterom	og/eller	andre	områder	der	det	fraktes	last	som	ikke	lagres	i	flammesikre	beholdere	eller	dekkes	
med	flammesikker	presenning,	og

5)	 i	områder	av	kabinen	der	det	tilføres	oksygen.

OPS 1.340

Meteorologiske	forhold

a)	 På	en	IFR-flyging	skal	fartøysjefen	ikke

1)	 begynne	avgangen,	eller

2)	 fortsette	forbi	det	punkt	som	en	revidert	reiseplan	gjelder	fra,	dersom	flygingen	gjenplanlegges	underveis,	med	
mindre	det	foreligger	opplysninger	som	viser	at	de	forventede	værforhold	ved	bestemmelsesflyplassen	og/
eller	nødvendig(e)	alternativ(e)	flyplass(er)	som	angitt	i	OPS	1.295	tilsvarer	eller	er	bedre	enn	minsteverdiene	
fastsatt	i	OPS	1.297.
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b)	 På	en	IFR-flyging	skal	fartøysjefen	ikke	fortsette	forbi

1)	 beslutningspunktet	ved	bruk	av	prosedyren	med	beslutningspunkt,	eller

2)	 det	forhåndsfastsatte	punkt	ved	bruk	av	prosedyren	med	forhåndsfastsatt	punkt,	med	mindre	det	foreligger	
opplysninger	 som	 viser	 at	 forventede	 værforhold	 ved	 bestemmelsesflyplassen	 og/eller	 nødvendig(e)	
alternativ(e)	flyplass(er)	som	angitt	i	OPS	1.295	tilsvarer	eller	er	bedre	enn	minsteverdiene	for	flyplassdrift	
fastsatt	i	OPS	1.225.

c)	 På	 en	 IFR-flyging	 skal	 fartøysjefen	 fortsette	 mot	 planlagt	 bestemmelsesflyplass	 bare	 dersom	 det	 foreligger	
opplysninger	som	viser	at	værforholdene	på	beregnet	ankomsttidspunkt	ved	bestemmelsesflyplassen,	eller	ved	
minst	én	alternativ	bestemmelsesflyplass,	tilsvarer	eller	er	bedre	enn	gjeldende	minsteverdier	for	planlegging	for	
flyplassen.

d)	 På	en	VFR-flyging	skal	fartøysjefen	begynne	avgangen	bare	dersom	gjeldende	værrapporter,	eller	en	kombinasjon	
av	værrapporter	og	værvarsler,	viser	at	værforholdene	langs	ruten	eller	den	del	av	ruten	som	skal	flys	i	forbindelse	
med	VFR,	på	det	aktuelle	tidspunkt	er	slik	at	det	er	mulig	å	overholde	disse	reglene.

OPS 1.345

Is	og	annen	forurensning	—	Prosedyrer	på	bakken

a)	 Operatøren	 skal	 fastsette	 prosedyrer	 for	 avising	 og	 forebygging	 av	 isdannelse	 på	 bakken	 samt	 tilknyttede	
inspeksjoner	av	flyet.

b)	 Fartøysjefen	kan	begynne	avgangen	bare	dersom	de	ytre	flater	er	 frie	 for	ethvert	belegg	som	kan	skade	flyets	
ytelse	og/eller	styrbarhet	utover	det	som	er	tillatt	i	flygehåndboken.

OPS 1.346

Is	og	annen	forurensning	—	Prosedyrer	under	flyging

a)	 Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	flyginger	under	forventede	eller	faktiske	forhold	med	isdannelse.

b)	 En	fartøysjef	kan	begynne	en	flyging	eller	med	hensikt	fly	inn	i	et	område	med	forventet	eller	faktisk	isdannelse	
bare	dersom	flyet	er	sertifisert	og	utstyrt	for	å	tåle	slike	forhold.

OPS 1.350

Drivstoff-	og	oljeforsyning

Fartøysjefen	kan	begynne	en	flyging	bare	dersom	vedkommende	har	forvisset	seg	om	at	flyet	medbringer	minst	den	
planlagte	mengde	drivstoff	og	olje	til	å	gjennomføre	flygingen	sikkert,	idet	det	tas	hensyn	til	forventede	driftsforhold.

OPS 1.355

Avgangsforhold

Før	avgangen	begynnes	skal	fartøysjefen	forvisse	seg	om	at	været	ved	flyplassen	og	forholdene	på	rullebanen	som	skal	
benyttes,	i	henhold	til	de	tilgjengelige	opplysninger	ikke	er	til	hinder	for	sikker	avgang	og	utflyging.

OPS 1.360

Anvendelse	av	minstevilkår	for	avgang

Før	avgangen	begynnes,	skal	fartøysjefen	forvisse	seg	om	at	RVR	eller	sikt	i	flyets	avgangsretning	tilsvarer	eller	er	bedre	
enn	gjeldende	minstevilkår.
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OPS 1.365

Minste	flygehøyder

Fartøysjefen	 eller	 den	 flygeren	 som	 gjennomføringen	 av	 flygingen	 er	 delegert	 til,	 skal	 ikke	 fly	 under	 de	 angitte	
minstehøyder	unntatt	når	det	er	nødvendig	ved	avgang	og	landing.

OPS 1.370

Simulering	av	unormale	situasjoner	under	flyging

Operatøren	 skal	 fastsette	 prosedyrer	 for	 å	 sikre	 at	 simulering	 av	 unormale	 situasjoner	 eller	 nødssituasjoner	 som	
krever	delvis	eller	 full	 anvendelse	av	prosedyrer	 for	unormale	 situasjoner	eller	nødssituasjoner,	og	at	 simulering	av	
instrumentflygingsværforhold	(IMC)	ved	kunstige	midler,	ikke	foretas	under	kommersielle	lufttransportflyginger.

OPS 1.375

Drivstoffadministrasjon	under	flyging

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.375)

a)	 Operatøren	skal	 fastsette	en	prosedyre	 for	å	sikre	at	drivstoffkontroll	og	drivstoffadministrasjon	utføres	under	
flyging.

b)	 Fartøysjefen	skal	sikre	at	mengden	av	nyttbart	drivstoff	under	flyging	ikke	er	mindre	enn	det	som	kreves	for	å	
fortsette	til	en	flyplass	der	sikker	landing	kan	gjennomføres	med	endelig	drivstoffreserve	i	behold.

c)	 Fartøysjefen	 skal	 erklære	at	det	 foreligger	en	nødssituasjon	dersom	beregnet	nyttbart	drivstoff	ved	 landing	er	
mindre	enn	endelig	drivstoffreserve.

OPS 1.380

Åpen

OPS 1.385

Bruk	av	tilleggsoksygen

Fartøysjefen	skal	sikre	at	flygebesetningsmedlemmer	som	utfører	oppgaver	som	er	viktige	for	flyets	sikkerhet	under	
flyging,	 bruker	 tilleggsoksygen	 kontinuerlig	 når	 kabinhøyden	 er	 over	 10	 000	 fot	 i	 over	 30	 minutter,	 og	 alltid	 når	
kabinhøyden	er	over	13	000	fot.

OPS 1.390

Kosmisk	stråling

a)	 Operatøren	skal	ta	hensyn	til	den	kosmiske	strålingen	alle	besetningsmedlemmer	eksponeres	for	under	flyging	
(herunder	posisjonering),	og	skal	treffe	følgende	tiltak	for	besetningsmedlemmer	som	kan	utsettes	for	mer	enn	
1	mSv	per	år:

1)	 vurdere	deres	eksponering,

2)	 ta	hensyn	til	anslått	eksponering	ved	utarbeiding	av	arbeidsplaner	med	sikte	på	å	redusere	dosene	for	sterkt	
eksponerte	besetningsmedlemmer,

3)	 informere	vedkommende	besetningsmedlemmer	om	hvilke	helserisikoer	deres	arbeid	innebærer,
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4)	 sikre	 at	 arbeidsplaner	 for	 kvinnelige	 besetningsmedlemmer	 er	 slik	 utformet,	 så	 snart	 operatøren	 er	 blitt
underrettet	om	graviditeten,	at	dosen	som	fosteret	eksponeres	for,	forblir	så	lav	som	med	rimelighet	er	mulig
å	oppnå,	og	i	alle	tilfeller	sikre	at	dosen	ikke	overstiger	1	mSv	for	resten	av	svangerskapsperioden,

5)	 sikre	 at	 det	 føres	 journal	 for	 hvert	 enkelt	 besetningsmedlem	 som	 kan	 bli	 utsatt	 for	 sterk	 eksponering.
Eksponeringsgraden	skal	meddeles	vedkommende	personer	hvert	år	og	når	vedkommende	forlater	operatøren.

b)	 1)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	over	15	000	meter	(49	000	fot)	bare	dersom	utstyret	som	er	angitt	i	OPS	1.680	a)	
nr.	1,	er	i	anvendelig	stand	og	prosedyren	nevnt	i	OPS	1.680	a)	nr.	2	overholdes.

2)	 Fartøysjefen	eller	den	flygeren	som	gjennomføringen	av	flygingen	er	delegert	til,	skal	begynne	en	nedstigning	
så	snart	det	er	mulig,	når	de	grenseverdiene	som	er	angitt	for	den	kosmiske	strålingens	dose	i	driftshåndboken,	
overskrides.

OPS 1.395

Terrengvarsling

Dersom	 et	 flygebesetningsmedlem	 eller	 et	 terrengvarslingssystem	 oppdager	 at	 flyet	 befinner	 seg	 for	 nær	 bakken,	
skal	fartøysjefen	eller	den	flygeren	som	gjennomføringen	av	flygingen	er	delegert	til,	sikre	at	det	umiddelbart	treffes	
korrigerende	tiltak	for	å	oppnå	sikre	flygeforhold.

OPS 1.398

Bruk	av	flybåret	antikollisjonssystem	(ACAS)

Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	som	sikrer	følgende:

a)	 Når	ACAS	er	 installert	 og	 i	 drift,	 skal	det	brukes	under	flyging	på	 en	 slik	måte	 at	flygeren	kan	 få	 forslag	 til
unnvikelsesmanøvrer	(RA),	med	mindre	dette	skulle	være	uhensiktsmessig	under	de	rådende	forhold.

b)	 Når	ACAS	oppdager	at	avstanden	til	et	annet	luftfartøy	er	for	liten	(RA),	skal	fartøysjefen	eller	den	flygeren	som	
gjennomføringen	av	flygingen	er	delegert	til,	sikre	at	det	umiddelbart	treffes	korrigerende	tiltak	for	å	oppnå	sikker
avstand,	med	mindre	det	andre	luftfartøyet	er	visuelt	identifisert	og	fastslått	ikke	å	utgjøre	en	trussel.

De	korrigerende	tiltakene	må:

i)	 aldri	være	i	strid	med	det	som	er	angitt	som	RA,

ii) være	angitt	på	korrekt	måte	i	RA,	selv	om	dette	er	i	konflikt	med	det	vertikale	elementet	i	en	ATC-instruksjon,

iii) ikke	være	større	enn	det	som	svarer	til	det	som	er	angitt	i	RA,

c)	 Foreskrevet	ACAS	ATC	kommunikasjon	er	angitt.

d)	 Når	situasjonen	er	løst,	skal	flyet	umiddelbart	bringes	i	samsvar	med	ATC-instruksjonene	eller	-klareringen.

OPS 1.400

Innflygings-	og	landingsforhold

Før	en	 innflyging	 for	 landing	begynnes,	 skal	 fartøysjefen	 forvisse	 seg	om	at	været	ved	flyplassen	og	 forholdene	på	
rullebanen	som	planlegges	brukt,	i	henhold	til	tilgjengelige	opplysninger	ikke	er	til	hinder	for	sikker	innflyging,	landing	
eller	avbrutt	innflyging,	idet	det	tas	hensyn	til	ytelsesopplysningene	i	driftshåndboken.
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OPS 1.405

Innflygingens	begynnelse	og	fortsettelse

a)	 Fartøysjefen	 eller	 den	 flygeren	 som	 gjennomføringen	 av	 flygingen	 er	 delegert	 til,	 kan	 begynne	 en	
instrumentinnflyging	uavhengig	av	rapportert	RVR/sikt,	men	innflygingen	skal	ikke	fortsette	forbi	ytre	merkefyr	
eller	tilsvarende	posisjon	dersom	rapportert	RVR/sikt	er	mindre	enn	gjeldende	minsteverdier.

b)	 Dersom	RVR	ikke	foreligger,	kan	RVR-verdier	utledes	ved	å	konvertere	rapportert	sikt	i	samsvar	med	tillegg	1	til	
OPS	1.430	h).

c)	 Dersom	rapportert	RVR/sikt	etter	passering	av	ytre	merkefyr	eller	 tilsvarende	posisjon	 i	samsvar	med	a)	over	
faller	under	gjeldende	minsteverdi,	kan	innflygingen	fortsette	til	DA/H	eller	MDA/H.

d)	 Dersom	det	 ikke	finnes	 noe	ytre	merkefyr	 eller	 tilsvarende	posisjon,	 skal	 fartøysjefen	 eller	 den	flygeren	 som	
gjennomføringen	 av	 flygingen	 er	 delegert	 til,	 treffe	 beslutning	 om	 å	 fortsette	 eller	 avbryte	 innflygingen	 før	
nedstigning	til	under	1	000	fot	over	flyplassen	i	siste	fase	av	innflygingen.	Dersom	MDA/H	er	1	000	fot	eller	mer	
over	flyplassen,	skal	operatøren,	for	hver	innflygingsprosedyre,	fastsette	en	høydeverdi	under	hvilken	innflygingen	
ikke	skal	fortsette	dersom	rapportert	RVR/sikt	er	under	gjeldende	minsteverdier.

e)	 Innflygingen	 kan	 fortsette	 under	DA/H	 eller	MDA/H	og	 landingen	 fullføres	 dersom	den	 nødvendige	 visuelle	
referansen	er	oppnådd	ved	DA/H	eller	MDA/H	og	opprettholdes.

f)	 RVR	i	landingssonen	er	alltid	avgjørende.	Dersom	RVR	for	midtpunkt	og	stoppende	er	rapportert	og	relevant,	er	
også	disse	avgjørende.	RVR-minsteverdien	for	midtpunktet	er	125	m	eller	den	RVR	som	kreves	for	landingssonen,	
dersom	denne	er	 lavere,	og	75	m	for	stoppenden.	For	fly	som	er	utstyrt	med	et	styre-	eller	kontrollsystem	for	
utrullingen,	er	minsteverdien	for	RVR	for	midtpunktet	75	m.

Merknad:	 «Relevant»	betyr	i	denne	sammenheng	den	del	av	rullebanen	som	brukes	under	høyhastighetsfasen	
av	landingen	ned	til	en	hastighet	på	ca.	60	knop.

OPS 1.410

Driftsprosedyrer	—	Terskelkryssingshøyde

Operatøren	skal	 fastsette	driftsprosedyrer	som	er	utformet	 for	å	sikre	at	et	fly	som	brukes	 til	presisjonsinnflyginger,	
passerer	baneterskelen	med	sikker	margin,	med	flyet	i	landingskonfigurasjon	og	stilling.

OPS 1.415

Reisedagbok

Fartøysjefen	skal	sikre	at	reisedagboken	føres.

OPS 1.420

Rapportering	av	hendelser

a)	 Terminologi

1)	 Hendelse:	En	annen	hendelse	enn	en	ulykke	i	tilknytning	til	driften	av	et	luftfartøy,	som	påvirker	eller	kan	
påvirke	driftssikkerheten.

2)	 Alvorlig	hendelse:	En	hendelse	der	omstendighetene	tilsier	at	det	nesten	skjedde	en	ulykke.
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3)	 Ulykke:	En	hendelse	knyttet	til	bruken	av	et	luftfartøy,	som	inntreffer	fra	det	tidspunkt	personer	stiger	om	
bord	i	luftfartøyet	med	flyging	som	formål,	til	det	tidspunkt	disse	personene	igjen	har	forlatt	luftfartøyet,	og	
der

i)	 en	person	blir	dødelig	eller	alvorlig	skadet	som	følge	av	at	vedkommende

a)	 er	om	bord	i	luftfartøyet,	eller

b)	 er	i	direkte	berøring	med	en	del	av	luftfartøyet,	herunder	deler	som	er	løsnet	fra	det,	eller

c)	 er	direkte	utsatt	for	eksosstrøm	fra	jetmotorer,

unntatt	når	skadene	har	naturlige	årsaker,	er	selvpåført	eller	påført	av	andre	eller	er	påført	en	blindpassasjer	
som	har	gjemt	seg	på	et	sted	som	vanligvis	ikke	er	tilgjengelig	for	passasjerer	og	besetning,	eller

ii)	 luftfartøyet	utsettes	for	skade	eller	strukturelle	feil	som	har	ugunstig	innvirkning	på	strukturens	styrke	
eller	på	luftfartøyets	yteevne	eller	flygeegenskaper	og	som	vanligvis	nødvendiggjør	en	større	reparasjon	
eller	 utskiftning	 av	 den	 skadede	 delen,	 med	 unntak	 av	 motorsvikt	 eller	 motorskade	 når	 skaden	 er	
begrenset	til	motoren,	dens	deksler	eller	tilbehør,	og	med	unntak	av	skade	som	er	begrenset	til	propeller,	
vingespisser,	antenner,	dekk,	bremser,	glattkledning	eller	til	små	bulker	eller	hull	i	luftfartøyets	hud,	eller

iii)	 luftfartøyet	er	savnet	eller	er	fullstendig	utilgjengelig.

b)	 Rapportering	av	hendelser.	Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	rapportering	av	hendelser	som	tar	hensyn	til	
ansvarsforholdene	beskrevet	nedenfor	og	omstendighetene	beskrevet	i	punkt	d).

1)	 OPS	1.085	 b)	 angir	 besetningsmedlemmenes	 ansvar	 for	 å	 rapportere	 hendelser	 som	 setter	 eller	 kan	 sette	
driftssikkerheten	i	fare.

2)	 Fartøysjefen	eller	flyets	operatør	skal	inngi	en	rapport	til	myndigheten	om	enhver	hendelse	som	setter	eller	
kan	sette	driftssikkerheten	i	fare.

3)	 Rapportene	 skal	 sendes	 innen	 72	 timer	 fra	 det	 tidspunkt	 da	 hendelsen	 ble	 fastslått,	med	mindre	 særlige	
omstendigheter	forhindrer	det.

4)	 Fartøysjefen	skal	sikre	at	alle	kjente	eller	antatte	tekniske	feil	og	alle	overskridelser	av	tekniske	begrensninger	
som	fant	sted	mens	vedkommende	var	ansvarlig	for	flygingen,	registreres	i	luftfartøyets	tekniske	loggbok.	
Dersom	feilen	eller	overskridelsen	av	tekniske	begrensninger	setter	eller	kan	sette	driftssikkerheten	i	fare,	
skal	fartøysjefen	dessuten	inngi	en	rapport	til	myndigheten	i	samsvar	med	punkt	b)	2)	ovenfor.

5)	 Ved	hendelser	som	rapporteres	i	samsvar	med	punkt	b)	1),	b)	2)	og	b)	3),	og	som	skyldes	eller	har	tilknytning	
til	 en	 funksjonssvikt	 eller	 feil	 på	flyet,	 dets	 utstyr	 eller	 støtteutstyr	 på	 bakken,	 eller	 som	gir	 eller	 kan	 gi	
negative	virkninger	på	flyets	kontinuerlige	luftdyktighet,	skal	operatøren	også	underrette	organisasjonen	med	
ansvar	for	konstruksjonen	eller	leverandøren,	eller	om	relevant,	organisasjonen	med	ansvar	for	kontinuerlig	
luftdyktighet	samtidig	med	at	rapporten	inngis	til	myndigheten.

c)	 Rapportering	av	ulykker	og	alvorlige	hendelser

Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	rapportering	av	ulykker	og	alvorlige	hendelser	som	tar	hensyn	til	
ansvarsforholdene	beskrevet	nedenfor	og	omstendighetene	beskrevet	i	punkt	d)	nedenfor.

1)	 Fartøysjefen	 skal	 underrette	 operatøren	 om	 enhver	 ulykke	 eller	 alvorlig	 hendelse	 som	 forekommer	mens	
vedkommende	var	ansvarlig	for	flygingen.	Dersom	fartøysjefen	ikke	er	i	stand	til	å	gi	en	slik	underretning,	
skal	denne	oppgaven	utføres	av	et	annet	besetningsmedlem	som	er	i	stand	til	det,	idet	det	tas	hensyn	til	den	
tjenestevei	operatøren	har	fastsatt.

2)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	myndigheten	 i	operatørens	 stat,	 nærmeste	 relevante	myndighet	 (dersom	det	 ikke	
er	myndigheten	 i	 operatørens	 stat)	 og	 alle	 andre	 organisasjoner	 som	 operatørens	 stat	 krever	 underrettet,	
underrettes	ved	raskeste	tilgjengelige	midler	om	enhver	ulykke	eller	alvorlig	hendelse,	og	for	ulykker,	i	alle	
fall	før	flyet	flyttes,	med	mindre	særlige	omstendigheter	hindrer	det.
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3)	 Et	flys	fartøysjef	eller	operatør	skal	inngi	en	rapport	 til	myndigheten	i	operatørens	stat	 innen	72	timer	fra	
tidspunktet	da	ulykken	eller	den	alvorlige	hendelsen	fant	sted.

d)	 Særlige	rapporter

Hendelser	som	krever	særlige	meldings-	og	rapporteringsprosedyrer,	er	beskrevet	nedenfor.

1)	 Lufttrafikkhendelser.	Fartøysjefen	skal	snarest	underrette	berørt	enhet	for	lufttrafikktjenester	om	hendelsen,	
og	skal	underrette	den	om	sin	hensikt	å	inngi	en	rapport	om	lufttrafikkhendelse	etter	at	flygingen	er	avsluttet,	
dersom	et	luftfartøy	under	flyging	har	vært	i	fare	på	grunn	av

i)	 en	nestenkollisjon	med	et	annet	luftfartøy,

ii)	 feilaktige	 prosedyrer	 for	 lufttrafikk	 eller	 manglende	 overholdelse	 av	 gjeldende	 prosedyrer	 hos	
lufttrafikktjenestene	eller	flygebesetningen,

iii)	 feil	ved	anlegg	for	lufttrafikktjenester.

Dessuten	skal	fartøysjefen	underrette	myndigheten	om	hendelsen.

2)	 Forslag	til	unnvikelsesmanøver	fra	flybåret	antikollisjonssystem.	Fartøysjefen	skal	underrette	berørt	enhet	for	
lufttrafikktjenester	og	inngi	en	ACAS-rapport	til	myndigheten	dersom	et	fly	under	flyging	har	manøvrert	som	
svar	på	et	ACAS-forslag	om	unnvikelsesmanøver.

3)	 Fuglefare	og	sammenstøt	med	fugl

i)	 En	 fartøysjef	 skal	 umiddelbart	 underrette	 lokal	 enhet	 for	 lufttrafikktjenester	 dersom	 en	 potensiell	
fuglefare	er	observert.

ii)	 Dersom	fartøysjefen	fastslår	at	et	sammenstøt	med	fugl	har	forekommet	med	flyet	som	vedkommende	har	
ansvar	for,	skal	vedkommende	etter	landing	inngi	en	skriftlig	rapport	om	sammenstøtet	til	myndigheten	
dersom	sammenstøtet	har	forårsaket	betydelig	skade	på	luftfartøyet	eller	tap	av	eller	feil	ved	en	vesentlig	
funksjon.	Dersom	sammenstøtet	med	fugl	oppdages	mens	fartøysjefen	ikke	er	tilgjengelig,	er	operatøren	
ansvarlig	for	å	inngi	rapporten.

4)	 Nødssituasjoner	under	flyging	med	farlig	gods	om	bord.	En	fartøysjef	skal	umiddelbart	underrette	lokal	enhet	
for	 lufttrafikktjenester	dersom	en	potensiell	 fuglefare	er	observert,	som	fastsatt	 i	 tillegg	1	 til	OPS	1.1225.	
Den	første	rapporten	skal	sendes	innen	72	timer	fra	det	tidspunkt	da	hendelsen	fant	sted,	med	mindre	særlige	
omstendigheter	forhindrer	dette,	og	skal	inneholde	de	opplysninger	som	er	kjent	på	dette	tidspunktet.	Om	
nødvendig	skal	en	etterfølgende	rapport	sendes	inn	så	snart	som	mulig,	med	eventuelle	tilleggsopplysninger.	
(Se	også	OPS	1.1225).

5)	 Ulovlig	 inngrep.	 Etter	 et	 ulovlig	 inngrep	 om	 bord	 i	 et	 luftfartøy	 skal	 fartøysjefen,	 eller	 i	 dennes	 fravær,	
operatøren,	snarest	mulig	inngi	en	rapport	til	den	lokale	myndigheten	og	til	myndigheten	i	operatørens	stat.	
(Se	også	OPS	1.1245).

6)	 Potensielt	 farlige	 situasjoner.	 Fartøysjefen	 skal	 snarest	 mulig	 underrette	 den	 berørte	 enhet	 for	
lufttrafikktjenester	dersom	det	under	flygingen	oppstår	en	potensielt	farlig	situasjon,	som	uregelmessigheter	i	
driften	av	et	bakkeanlegg	eller	navigasjonsanlegg,	et	værfenomen	eller	en	sky	av	vulkansk	aske.

OPS 1.425

Reservert

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.270

Stuing	av	bagasje	og	frakt

Når	en	operatør	fastsetter	prosedyrer	for	å	sikre	at	håndbagasje	og	frakt	er	stuet	forsvarlig	og	sikkert,	skal	det	tas	hensyn	
til	følgende:

1)	 Enhver	gjenstand	som	medbringes	i	kabinen,	skal	stues	på	et	sted	der	den	kan	sikres.

2)	 Massebegrensninger	som	er	angitt	ved	eller	i	nærheten	av	lasterom,	skal	ikke	overskrides.

3)	 Bagasje	skal	ikke	plasseres	under	setet,	med	mindre	setet	er	utstyrt	med	en	sperrestang	og	bagasjen	er	av	en	slik	
størrelse	at	den	kan	fastholdes	på	en	tilfredsstillende	måte.

4)	 Gjenstander	skal	ikke	plasseres	på	toalettene	eller	mot	skott	som	ikke	kan	hindre	forskyvning	av	gjenstandene	
framover,	sidelengs	eller	oppover,	og	med	mindre	skottene	har	et	skilt	som	angir	største	massen	som	kan	plasseres	
der.

5)	 Bagasje	og	frakt	som	er	plassert	i	skap,	skal	ikke	være	av	en	slik	størrelse	at	den	hindrer	at	skapene	kan	låses	
sikkert.

6)	 Bagasje	og	frakt	skal	ikke	plasseres	der	den	kan	hindre	adgang	til	nødutstyr.

7)	 Før	avgang,	før	landing,	hver	gang	skiltet	med	«Fest	sikkerhetsbeltene»	slås	på	eller	hver	gang	det	ellers	beordres,	
skal	det	foretas	kontroller	for	å	sikre	at	bagasjen	er	stuet	der	den	ikke	kan	hindre	evakuering	av	flyet	eller	forårsake	
en	skade	ved	fall	(eller	annen	bevegelse),	alt	etter	hva	som	er	hensiktsmessig	i	den	aktuelle	fasen	av	flygingen.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.305

Påfylling/avtanking	av	drivstoff	mens	passasjerer	går	om	bord	i,	er	om	bord	i	eller	forlater	flyet

Operatøren	skal	utarbeide	prosedyrer	for	påfylling/avtanking	av	drivstoff	mens	passasjerer	går	om	bord	i,	er	om	bord	i	
eller	forlater	flyet,	for	å	sikre	at	følgende	forholdsregler	treffes:

1)	 En	kvalifisert	 person	 skal	 befinne	 seg	 på	 et	 angitt	 sted	 under	 fylling	 av	 drivstoff	mens	 det	 er	 passasjerer	 om	
bord.	Denne	personen	skal	være	 i	 stand	 til	 å	håndtere	nødprosedyrer	 for	brannvern	og	brannslokking,	 ivareta	
kommunikasjon	og	iverksette	og	lede	en	evakuering.

2)	 Der	 skal	 etableres	 toveiskommunikasjon,	 som	 skal	 forbli	 tilgjengelig	 via	 flyets	 internkommunikasjonssystem	
eller	på	annen	egnet	måte,	mellom	bakkepersonellet	som	overvåker	påfyllingen,	og	det	kvalifiserte	personalet	om	
bord	i	flyet.

3)	 Besetning,	personale	og	passasjerer	skal	varsles	om	at	påfylling/avtanking	av	drivstoff	vil	finne	sted.

4)	 «Fest	sikkerhetsbeltene»	skal	være	slått	av.

5)	 «Røyking	 forbudt»-skiltet	 skal	 være	 på,	 sammen	 med	 innvendig	 belysning	 som	 gjør	 det	 lettere	 å	 finne	
nødutgangene.

6)	 Passasjerene	skal	få	beskjed	om	å	løsne	på	sikkerhetsbeltene	og	avstå	fra	å	røyke.

7)	 Det	skal	være	tilstrekkelig	med	kvalifisert	personale	om	bord,	klart	for	en	umiddelbar	nødevakuering.

8)	 Dersom	det	oppdages	drivstoffdamp	 inne	 i	flyet,	 eller	det	oppstår	en	annen	 fare	under	påfylling/avtanking	av	
drivstoff,	skal	fyllingen	avbrytes	umiddelbart.

9)	 Bakkeområdet	 under	 utgangene	 som	 er	 beregnet	 brukt	 til	 nødevakuering,	 og	 området	 for	 utfolding	 av	
evakueringssklier,	skal	holdes	fritt	for	hindringer.

10)	 Det	skal	være	truffet	tiltak	for	sikker	og	rask	evakuering.

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.375

Drivstoffadministrasjon	under	flyging

a)	 Drivstoffkontroller	under	flyging

1)	 En	fartøysjef	skal	sikre	at	det	regelmessig	foretas	drivstoffkontroller	under	flyging.	Gjenværende	drivstoff	
skal	registreres	og	vurderes	med	henblikk	på	å

i)	 sammenligne	faktisk	forbruk	med	planlagt	forbruk,

ii)	 kontrollere	at	gjenværende	drivstoff	er	tilstrekkelig	til	å	fullføre	flygingen,	og

iii)	 beregne	beregnet	gjenværende	drivstoff	ved	ankomst	til	bestemmelsesstedet.

2)	 Relevante	drivstoffdata	skal	registreres.

b)	 Drivstoffadministrasjon	under	flyging

1)	 Dersom	 en	 drivstoffkontroll	 under	 flyging	 viser	 at	 beregnet	 gjenværende	 drivstoff	 ved	 ankomst	 til	
bestemmelsesstedet	 er	 mindre	 enn	 nødvendig	 drivstoff	 for	 flyging	 til	 alternativ	 flyplass	 pluss	 endelig	
drivstoffreserve,	skal	fartøysjefen	ta	hensyn	til	trafikken	og	rådende	driftsforhold	ved	bestemmelsesflyplassen,	
langs	 omdirigeringsruten	 til	 en	 alternativ	 flyplass	 og	 ved	 alternativ	 bestemmelsesflyplass	med	 sikte	 på	 å	
treffe	beslutning	om	å	fortsette	til	bestemmelsesflyplassen	eller	omdirigere	og	lande	med	minst	den	endelige	
drivstoffreserven.

2)	 Under	en	flyging	til	en	avsidesliggende	flyplass:

Siste	mulige	punkt	for	omdirigering	til	en	tilgjengelig	alternativ	flyplass	underveis	skal	bestemmes.	Før	dette	
punktet	nås,	skal	fartøysjefen	vurdere	hvor	mye	drivstoff	som	beregnes	å	være	igjen	ved	ankomst	over	den	
avsidesliggende	flyplassen,	værforhold,	trafikk	og	rådende	driftsforhold	ved	den	avsidesliggende	flyplassen	
og	 ved	 alle	 flyplasser	 underveis,	 før	 det	 treffes	 beslutning	 om	 det	 skal	 fortsettes	 til	 den	 avsidesliggende	
flyplassen	eller	omdirigeres	til	en	flyplass	underveis.

__________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/400 24.10.2013

KAPITTEL	E

ALLVÆRSDRIFT

OPS 1.430

Flyplassens	driftsmessige	minstekriterier	—	Alminnelige	bestemmelser

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.430)

a)	 Operatøren	skal	for	hver	flyplass	som	planlegges	benyttet,	fastsette	driftsmessige	minstekriterier	for	flyplassen	
som	ikke	er	lavere	enn	verdiene	angitt	i	tillegg	I.	Metoden	for	å	bestemme	disse	minstekriteriene	skal	kunne	godtas	
av	myndighetene.	Disse	minstekriteriene	skal	ikke	være	lavere	enn	det	som	kan	fastsettes	for	slike	flyplasser	av	
staten	der	flyplassen	ligger,	med	mindre	vedkommende	stat	eksplisitt	har	godtatt	dette.

Merknad: Avsnittet	over	er	ikke	til	hinder	for	at	det	beregnes	minsteverdier	under	flyging	for	en	ikke-planlagt	
alternativ	flyplass,	dersom	beregningen	skjer	på	grunnlag	av	en	godkjent	metode.

b)	 Når	det	fastsettes	minstekriterier	for	flyplassen	som	får	anvendelse	på	en	bestemt	operasjon,	skal	operatøren	fullt	
ut	ta	hensyn	til

1)	 flyets	type,	ytelse	og	flygeegenskaper,

2)	 flygebesetningens	sammensetning,	kvalifikasjoner	og	erfaring,

3)	 dimensjoner	og	egenskaper	for	rullebanene	som	kan	velges	brukt,

4)	 egnetheten	og	ytelsen	til	tilgjengelige	visuelle	og	ikke-visuelle	hjelpemidler	på	bakken,

5)	 utstyret	som	er	tilgjengelig	i	flyet	for	navigering	og/eller	kontroll	av	flygebanen	under	avgang,	innflyging,	
utflating,	landing,	utrulling	og	avbrutt	innflyging,

6)	 hindringer	i	områdene	for	innflyging,	avbrutt	innflyging	og	utflyging	som	kreves	for	å	iverksette	alternative	
beredskapsprosedyrer,	og	de	påkrevde	marginer,

7)	 hinderfri	høyde/høyde	for	instrumentinnflyging,	og

8)	 hjelpemidler	til	å	fastslå	og	rapportere	meteorologiske	forhold.

c)	 Flykategoriene	nevnt	i	dette	kapittel	skal	utledes	i	samsvar	med	kriteriene	angitt	i	tillegg	2	til	OPS	1.430	c).

OPS 1.435

Terminologi

I	dette	kapittel	menes	med:

1)	 «sirkling»	den	visuelle	 fasen	av	en	 instrumentinnflyging	som	bringer	 luftfartøyet	 i	posisjon	 for	 landing	på	en	
rullebane	som	ligger	slik	til	at	den	ikke	egner	seg	for	direkte	innflyging,

2)	 «prosedyrer	ved	dårlig	sikt»	(LVP)	prosedyrer	som	anvendes	på	en	flyplass	for	å	ivareta	sikker	drift	under	kategori	
II-	og	III-innflyginger	og	avganger	i	dårlig	sikt,

3)	 «avgang	i	dårlig	sikt»	(LVTO)	en	avgang	der	rullebanesikten	(RVR)	er	mindre	enn	400	meter,

4)	 «flygekontrollsystem»	et	system	som	omfatter	et	automatisk	landingssystem	og/eller	et	hybridlandingssystem,

5)	 «sviktsikkert	flygekontrollsystem»	et	flygekontrollsystem	er	sviktsikkert	dersom	det	i	tilfelle	av	funksjonsfeil	ikke	
forårsaker	at	flyet	blir	betydelig	utrimmet,	eller	at	det	blir	betydelige	avvik	fra	flygevei	eller	flygestilling,	men	
landingen	fullføres	ikke	automatisk.	I	et	sviktsikkert	automatisk	flygekontrollsystem	overtar	flygeren	kontrollen	
av	flyet	etter	en	funksjonsfeil,



24.10.2013 Nr.	59/401EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

6)	 «driftssikkert	flygekontrollsystem»	et	flygekontrollsystem	er	driftssikkert	dersom	det	 i	 tilfelle	av	funksjonsfeil	
under	en	bestemt	varslingshøyde	 tillater	 automatisk	 innflyging,	utflating	og	 landing.	Ved	 funksjonsfeil	vil	det	
automatiske	landingssystemet	fungere	som	et	sviktsikkert	system,

7)	 «driftssikkert	hybridlandingssystem»	et	system	som	består	av	et	primært	sviktsikkert	automatisk	landingssystem	
og	 et	 sekundært	 uavhengig	 veiledningssystem	 som	 tillater	 flygeren	 å	 fullføre	 landingen	 manuelt	 etter	 en	
funksjonsfeil	i	det	primære	systemet,

Merknad: Et	typisk	sekundært	uavhengig	veiledningssystem	består	av	en	overvåket	frontglassprojeksjon	som	
normalt	gir	informasjon	i	form	av	styreangivelse,	men	som	alternativt	også	kan	gi	situasjonsinformasjon	
(eller	avviksinformasjon).

8)	 visuell	innflyging	en	innflyging	der	hele	eller	deler	av	en	prosedyre	for	instrumentinnflyging	ikke	blir	fullført,	og	
innflygingen	utføres	med	visuell	referanse	til	terrenget.

OPS 1.440

Drift	i	dårlig	sikt	—	Alminnelige	driftsregler

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.440)

a)	 Operatøren	skal	ikke	utføre	kategori	II-	eller	III-operasjoner	med	mindre

1)	 hvert	 aktuelt	 fly	 er	 sertifisert	 for	 operasjoner	 med	 beslutningshøyder	 under	 200	 fot,	 eller	 ingen	
beslutningshøyde,	og	utstyrt	i	samsvar	med	CS-AWO	for	allværsdrift	eller	tilsvarende	bestemmelser	som	er	
godkjent	av	myndigheten,

2)	 et	egnet	system	for	registrering	av	vellykkede	og	mislykkede	innflyginger	og/eller	automatiske	landinger	er	
utarbeidet	og	blir	vedlikeholdt,	for	å	overvåke	driftens	samlede	sikkerhet,

3)	 driften	er	godkjent	av	myndigheten,

4)	 flygebesetningen	består	av	minst	to	flygere,	og

5)	 beslutningshøyden	bestemmes	ved	hjelp	av	radiohøydemåler.

b)	 Operatøren	skal	ikke	gjennomføre	avganger	i	dårlig	sikt	dersom	sikten	er	dårligere	enn	150	meter	(flykategori	A,	
B	og	C)	eller	200	meter	RVR	(flykategori	D)	med	mindre	myndigheten	har	godkjent	det.

OPS 1.445

Drift	i	dårlig	sikt	—	Flyplassvurderinger

a)	 Operatøren	kan	bruke	en	flyplass	til	kategori	II-	eller	III-drift	bare	dersom	flyplassen	er	godkjent	for	slik	drift	av	
staten	der	flyplassen	ligger.

b)	 Operatøren	skal	kontrollere	at	prosedyrer	ved	dårlig	sikt	(LVP)	er	fastsatt	for	de	flyplassene	der	drift	i	dårlig	sikt	
skal	gjennomføres,	og	at	de	iverksettes.

OPS 1.450

Drift	i	dårlig	sikt	—	Opplæring	og	kvalifikasjoner

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.450)

Operatøren	skal	før	avgang	i	dårlig	sikt	gjennomføres	ved	kategori	II-	og	III-drift,	sikre	at

1)	 hvert	flygebesetningsmedlem

i)	 oppfyller	opplærings-	og	kontrollkravene	angitt	i	tillegg	1,	herunder	flygesimulatoropplæring	ved	de	RVR-
grenseverdier	og	beslutningshøyder	som	er	relevante	for	operatørens	kategori	II/III-godkjenning,	og

ii)	 er	kvalifisert	i	samsvar	med	tillegg	1,
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2)	 opplæring	og	kontroll	utføres	i	samsvar	med	en	detaljert	studieplan	som	er	godkjent	av	myndigheten	og	inkludert	
i	driftshåndboken.	Denne	opplæringen	kommer	i	tillegg	den	som	er	fastsatt	i	kapittel	N,	og

3)	 flygebesetningens	kvalifikasjoner	er	relevante	for	driften	og	flytypen.

OPS 1.455

Drift	i	dårlig	sikt	—	Driftsprosedyrer

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.455)

a)	 Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	og	instrukser	til	bruk	ved	avgang	i	dårlig	sikt	og	kategori	II/III-drift.	Disse	
prosedyrene	skal	inkluderes	i	driftshåndboken,	og	skal	inneholde	flygebesetningsmedlemmenes	oppgaver	under	
taksing,	avgang,	innflyging,	utflating,	landing,	utrulling	og	avbrutt	innflyging,	etter	relevans.

b)	 Fartøysjefen	skal	forvisse	seg	om	at

1)	 status	for	visuelt	og	ikke-visuelt	utstyr	er	tilfredsstillende	før	en	avgang	i	dårlig	sikt	eller	en	kategori	II-	eller	
III-innflyging	begynnes,

2)	 hensiktsmessige	prosedyrer	 for	drift	 i	dårlig	 sikt	 (LVP)	er	 iverksatt	 i	henhold	 til	opplysninger	mottatt	 fra	
lufttrafikktjenestene,	før	avgang	i	dårlig	sikt	eller	kategori	II-	eller	III-innflyging	begynnes,	og

3)	 flygebesetningsmedlemmene	har	de	nødvendige	kvalifikasjoner	før	en	avgang	i	dårlig	sikt	ved	RVR	mindre	
enn	150	meter	(flykategori	A,	B	og	C)	eller	200	meter	(flykategori	D)	eller	en	kategori	II-	eller	III-innflyging	
begynnes.

OPS 1.460

Drift	i	dårlig	sikt	—	Minsteutstyr

a)	 Operatøren	skal	inkludere	i	driftshåndboken	det	minsteutstyr	som	må	være	funksjonsdyktig	når	en	avgang	i	dårlig	
sikt	 eller	 en	kategori	 II-	 eller	 III-innflyging	begynnes,	 i	 samsvar	med	flygehåndboken	 eller	 et	 annet	 godkjent	
dokument.

b)	 Fartøysjefen	 skal	 forvisse	 seg	 om	 at	 status	 for	 flyet	 og	 de	 relevante	 systemer	 om	bord	 er	 tilfredsstillende	 og	
hensiktsmessig	for	den	driften	som	til	enhver	tid	skal	gjennomføres.

OPS 1.465

Minstekriterier	for	VFR-drift

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.465)

Operatøren	skal	sikre	at

1)	 VFR-flyginger	gjennomføres	i	samsvar	med	regler	for	visuell	flyging	og	i	samsvar	med	tabellen	i	tillegg	1	til	OPS	
1.465,

2)	 særlige	VFR-flyginger	ikke	begynnes	når	sikten	er	dårligere	enn	3	km	og	ellers	ikke	gjennomføres	når	sikten	er	
dårligere	enn	1,5	km.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.430

Flyplassens	driftsmessige	minstekriterier

a)	 Minstekriterier	for	avgang

1)	 Alminnelige	bestemmelser

i)	 Minstekriterier	for	avgang	som	operatøren	har	fastsatt,	skal	uttrykkes	som	sikt-	eller	RVR-grenser,	idet	
det	 tas	hensyn	til	alle	relevante	faktorer	for	hver	flyplass	som	planlegges	brukt,	og	flyets	egenskaper.	
Dersom	det	er	særlig	behov	for	å	se	og	unngå	hindringer	ved	avgang	og/eller	ved	nødlanding,	skal	det	
være	angitt	tilleggsvilkår	(f.eks.	skydekkets	høyde).

ii)	 Fartøysjefen	kan	begynne	avgang	bare	dersom	værforholdene	ved	avgangsplassen	er	 tilsvarende	eller	
bedre	 enn	 gjeldende	 minsteverdier	 for	 landing	 på	 samme	 flyplass,	 med	 mindre	 en	 egnet	 alternativ	
avgangsplass	er	tilgjengelig.

iii)	 Dersom	 rapportert	meteorologisk	 sikt	 er	 dårligere	 enn	 den	 som	 kreves	 for	 avgang,	 og	RVR	 ikke	 er	
rapportert,	kan	avgang	begynnes	bare	dersom	fartøysjefen	kan	fastslå	at	RVR/sikt	langs	avgangsrullebanen	
er	lik	eller	bedre	enn	påkrevd	minsteverdi.

iv)	 Dersom	rapportert	meteorologisk	sikt	eller	RVR	ikke	er	tilgjengelig,	kan	avgang	begynnes	bare	dersom	
fartøysjefen	kan	fastslå	at	RVR/sikt	langs	avgangsrullebanen	er	lik	eller	bedre	enn	påkrevd	minsteverdi.

2)	 Visuell	referanse.	Minstekriterier	for	avgang	skal	velges	slik	at	de	sikrer	veiledning	til	å	kontrollere	flyet	ved	
både	en	avbrutt	avgang	under	vanskelige	forhold,	og	en	fortsatt	avgang	med	motorsvikt	i	kritisk	motor.

3)	 Nødvendig	RVR/sikt

i)	 For	flermotorsfly	med	en	ytelse	som	gjør	det	mulig	for	flyet,	i	tilfelle	svikt	i	kritisk	motor	på	et	hvilket	
som	 helst	 stadium	 under	 avgang,	 enten	 å	 avbryte	 eller	 fortsette	 avgangen	 til	 en	 høyde	 av	 1	 500	 fot	
over	flyplassen	samtidig	som	de	klarer	hindringer	med	de	påkrevde	marginer,	skal	de	minstekriterier	for	
avgang	som	en	operatør	har	fastsatt,	uttrykkes	som	RVR-/siktverdier	som	ikke	er	lavere	enn	dem	angitt	i	
tabell	1	nedenfor,	uten	å	berøre	punkt	4)	nedenfor.

Tabell 1

RVR/sikt	ved	avgang

RVR/sikt	ved	avgang

Anlegg RVR/Sikt	
(merknad 3)

Ingen	(bare	om	dagen) 500	m

Rullebanekantlys	og/eller	senterlinjemerking 250/300	m	(merknad 1 og 2)

Rullebanekant-	og	senterlinjelys 200/250	m	(merknad	1)

Rullebanekant-	og	senterlinjelys	og	flere	RVR-opplysninger 150/200	m	(merknad 1 og 4)

Merknad 1: De	høyeste	verdiene	gjelder	fly	i	kategori	D.
Merknad 2: For	nattdrift	kreves	minst	rullebanekantlys	og	rullebane-endelys.
Merknad 3: Rapportert	verdi	for	RVR-sikt	for	første	del	av	avgangen	kan	erstattes	med	flygerens	egen	vurdering.
Merknad 4: Nødvendig	 RVR-verdi	 skal	 være	 oppnådd	 på	 alle	 relevante	 RVR-målepunkter,	 med	 unntak	 av	

bestemmelsene	i	merknad	3	ovenfor.

ii)	 Ved	motorsvikt	 i	kritisk	motor	på	flermotorsfly	med	en	ytelse	som	ikke	gjør	det	mulig	å	etterkomme	
ytelseskravene	i	punkt	a)	3)	i),	kan	det	oppstå	behov	for	å	lande	umiddelbart	og	samtidig	se	og	unngå	
hindringer	i	avgangsområdet.	Slike	fly	kan	drives	etter	nedenstående	minstekriterier	for	avgang,	forutsatt	
at	de	er	 i	 stand	 til	 å	overholde	gjeldende	hinderklaringskrav	ved	motorsvikt	 i	 nærmere	angitt	høyde.	
De	minstekriterier	 for	avgang	som	operatøren	har	 fastsatt,	 skal	bygge	på	den	høyde	hvorfra	en	netto	
stigebane	etter	avgang	med	én	motor	ute	av	drift	kan	utledes.	De	anvendte	minsteverdier	for	RVR	skal	
ikke	være	lavere	enn	verdiene	gitt	i	tabell	1	ovenfor	eller	tabell	2	nedenfor.	
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Tabell 2

Høyde	over	rullebanen	der	motorsvikt	antas	å	inntreffe	i	forhold	til	RVR/Sikt

RVR/sikt	ved	avgang	—	Flygevei

Antatt	høyde	over	avgangsrullebanen	ved	motorsvikt RVR/Sikt	
(merknad 2)

<	50	fot 200	m

51-100	fot 300	m

101-150	fot 400	m

151-200	fot 500	m

201-300	fot 1	000	m

>	300	fot 1	500	m	(merknad	1)

Merknad 1: Avstanden	på	1	500	m	får	anvendelse	også	dersom	ingen	positiv	netto	stigebane	etter	avgang	kan	utledes.
Merknad 2: Rapportert	verdi	for	RVR-sikt	for	første	del	av	avgangen	kan	erstattes	med	flygerens	egen	vurdering.

iii)	 Når	ingen	rapportert	RVR	eller	meteorologisk	sikt	er	tilgjengelig,	skal	fartøysjefen	begynne	avgang	bare	
dersom	vedkommende	kan	fastslå	at	de	aktuelle	forholdene	tilfredsstiller	gjeldende	minstekriterier	for	
avgang.

4)	 Unntak	fra	punkt	a)	3)	i)	ovenfor:

i)	 Med	 forbehold	 om	myndighetens	 godkjenning	 og	 forutsatt	 at	 kravene	 i	 punkt	A)	 til	 E)	 nedenfor	 er	
oppfylt,	kan	en	operatør	redusere	minstekriteriene	for	avgang	til	125	meter	RVR	(fly	i	kategori	A,	B	og	
C)	eller	150	meter	RVR	(fly	i	kategori	D)	dersom

a)	 prosedyrer	for	dårlig	sikt	er	iverksatt,

b)	 høyintensive	rullebanesenterlinjelys	i	15	meters	avstand	eller	mindre,	og	høyintensive	kantlys	i	60	
meters	avstand	eller	mindre,	er	i	drift,

c)	 flygebesetningsmedlemmene	har	fullført	opplæring	i	en	flygesimulator	på	tilfredsstillende	måte,

d)	 et	visuelt	segment	på	90	meter	kan	ses	fra	førerkabinen	idet	rulling	ved	avgang	begynnes,	og

e)	 nødvendige	RVR-verdier	er	oppnådd	på	alle	relevante	RVR-rapporteringspunkter.

ii)	 Med	 forbehold	 om	myndighetens	 godkjenning	 kan	 en	 operatør	 som	 benytter	 et	 fly	med	 et	 godkjent	
sideveis	 veiledningssystem	 for	 avgang,	 redusere	minstekriteriene	 for	 avgang	 til	 en	RVR	mindre	 enn	
125	meter	(fly	i	kategori	A,	B	og	C)	eller	150	meter	(fly	i	kategori	D),	men	ikke	lavere	enn	75	meter,	
forutsatt	at	rullebanebeskyttelse	og	utstyr	tilsvarende	kategori	III-landingsoperasjoner	er	tilgjengelig.

b)	 Ikke-presisjonsinnflyging

1)	 Systemets	minsteverdier

i)	 Operatøren	skal	sørge	for	at	systemets	minsteverdier	for	ikke-presisjonsinnflygingsprosedyrer,	som	er	
basert	på	bruk	av	ILS	uten	glidebane	(bare	LLZ),	VOR,	NDB,	SRA	og	VDF,	ikke	er	lavere	enn	MDH-
verdiene	gitt	i	tabell	3	nedenfor.

Tabell 3

Systemets	minsteverdier	for	hjelpemidler	for	ikke-presisjonsinnflyging

Systemets	minsteverdier

Hjelpemidler Laveste	MDH

ILS	(ingen	glidebane	—	LLZ) 250	fot

SRA	(avsluttes	ved	1/2	NM) 250	fot

SRA	(avsluttes	ved	1	NM) 300	fot

SRA	(avsluttes	ved	2	NM) 350	fot

VOR 300	fot

VOR/DME 250	fot

NDB 300	fot

VDF	(QDM	og	QGH) 300	fot
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2)	 Minstehøyde	 for	 nedstigning.	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 minstehøyden	 for	 nedstigning	 for	 en	 ikke-
presisjonsinnflyging	ikke	er	lavere	enn	enten

i)	 OCH/OCL	for	den	kategori	av	fly	som	benyttes,	eller

ii)	 systemets	minsteverdi.

3)	 Visuell	referanse.	En	flyger	kan	fortsette	en	innflyging	under	MDA/MDH	bare	dersom	minst	én	av	følgende	
visuelle	referanser	for	vedkommende	rullebane	er	tydelig	synlig	og	identifiserbar	for	flygeren:

i)	 deler	av	innflygingslysene,

ii)	 rullebaneterskel,

iii)	 merking	av	rullebaneterskel,

iv)	 rullebaneterskellys,

v)	 identifikasjonslys	for	rullebaneterskel,

vi)	 visuell	glidebaneindikator,

vii)	 landingssone	eller	merking	av	landingssone,

viii)	landingssonelys,

ix)	 rullebanekantlys	eller

x)	 andre	visuelle	referanser	godkjent	av	myndigheten.

4)	 Nødvendig	RVR.	De	laveste	minsteverdier	en	operatør	kan	bruke	for	ikke-presisjonsinnflyginger,	er

Tabell 4a

RVR	for	ikke-presisjonsinnflyging	—	fullstendig	utstyrte	bakkeanlegg

Minsteverdier	for	ikke-presisjonsinnflyging
Fullstendig	utstyrte	bakkeanlegg	(merknad 1, 5, 6 og 7)

MDH
RVR/flykategori

A B C D

250-299	fot 800	m 800	m 800	m 1	200	m

300-449	fot 900	m 1	000	m 1	000	m 1	400	m

450-649	fot 1	000	m 1	200	m 1	200	m 1	600	m

650	fot	og	over 1	200	m 1	400	m 1	400	m 1	800	m

Tabell 4b

RVR	for	ikke-presisjonsinnflyging	-	middels	utstyrte	bakkeanlegg

Minsteverdier	for	ikke-presisjonsinnflyging
Middels	utstyrte	bakkeanlegg	(merknad 2, 5, 6 og 7)

MDH
RVR/flykategori

A B C D

250-299	fot 1	000	m 1	100	m 1	200	m 1	400	m

300-449	fot 1	200	m 1	300	m 1	400	m 1	600	m

450-649	fot 1	400	m 1	500	m 1	600	m 1	800	m

650	fot	og	over 1	500	m 1	500	m 1	800	m 2	000	m
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Tabell 4c

RVR	for	ikke-presisjonsinnflyging	-	grunnleggende	utstyrte	bakkeanlegg

Minsteverdier	for	ikke-presisjonsinnflyging
Grunnleggende	anlegg	(merknad 3, 5, 6 og 7)

MDH
RVR/flykategori

A B C D

250-299	fot 1	200	m 	1300	m 1	400	m 1	600	m

300-449	fot 1	300	m 1	400	m 1	600	m 1	800	m

450-649	fot 1	500	m 1	500	m 1	800	m 2	000	m

650	fot	og	over 1	500	m 1	500	m 2	000	m 2	000	m

Tabell 4d

RVR	for	ikke-presisjonsinnflyging	-	ingen	innflygingslys

Minsteverdier	for	ikke-presisjonsinnflyging
Ingen	innflygingslys	(merknad 4, 5, 6 og 7)

MDH
RVR/flykategori

A B C D

250-299	fot 1	500	m 1	500	m 1	600	m 1	800	m

300-449	fot 1	500	m 1	500	m 1	800	m 2	000	m

450-649	fot 1	500	m 1	500	m 2	000	m 2	000	m

650	fot	og	over 1	500	m 1	500	m 2	000	m 2	000	m

Merknad	1:		 Fullstendig	utstyrte	bakkeanlegg	omfatter	rullebanemerking,	720	meter	eller	mer	med	HI/MI	innflygingslys,	
rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys.	Lysene	skal	være	slått	på.

Merknad	2:		 Middels	utstyrte	bakkeanlegg	omfatter	rullebanemerking,	420-719	meter	med	HI/MI	innflygingslys,	
rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys.	Lysene	skal	være	slått	på.

Merknad	3:		 Grunnleggende	utstyrte	bakkeanlegg	omfatter	rullebanemerking,	<420	meter	med	HI/MI	innflygingslys,	alle	
lengder	med	LI	innflygingslys,	rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys.	Lysene	skal	være	slått	på.

Merknad	4:		 Ingen	innflygingslys	omfatter	rullebanemerking,	rullebanekantlys,	-terskellys,	-endelys	eller	ingen	lys	i	det	
hele	tatt.

Merknad	5:		 Tabellene	gjelder	bare	for	konvensjonelle	innflyginger	med	største	nominell	glidevinkel	på	4°.	Ved	større	
glidevinkler	kreves	det	vanligvis	at	visuelt	glidebaneutstyr	(f.eks.	PAPI)	også	er	synlig	ved	minstehøyde	for	
nedstigning	(MDH).

Merknad	6:		 Tallene	ovenfor	er	enten	rapportert	RVR	eller	meteorologisk	sikt	omregnet	til	RVR	i	samsvar	med	bokstav	h)	
nedenfor.

Merknad	7:		 MDH	nevnt	i	tabell	4a,	4b,	4c	og	4d	viser	til	førstegangsberegning	av	MDH.	Dersom	tilhørende	RVR	velges,	
er	det	ikke	nødvendig	å	runde	av	opp	til	nærmeste	ti	fot,	slik	det	kan	gjøres	for	driftsformål,	f.eks.	ved	
omregning	til	MDA.

5)	 Nattdrift.	Ved	nattdrift	skal	minst	rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys	være	på.

c)	 Presisjonsinnflyging	—	Kategori	I-drift

1)	 Alminnelige	bestemmelser.	Kategori	I-drift	er	en	presisjonsinnflyging	og	landing	ved	hjelp	av	ILS,	MLS	eller	
PAR	med	en	beslutningshøyde	på	minst	200	fot	og	med	en	rullebanesikt	på	minst	550	meter.

2)	 Beslutningshøyde.	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 beslutningshøyden	 som	 skal	 benyttes	 for	 en	 kategori	
I-presisjonsinnflyging,	ikke	er	lavere	enn

i)	 laveste	beslutningshøyde	dersom	denne	er	angitt	i	flygehåndboken	(AFM),

ii)	 den	 minstehøyden	 der	 hjelpemiddelet	 for	 presisjonsinnflyging	 kan	 brukes	 uten	 nødvendige	 visuelle	
referanser,
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iii)	 OCH/OCL	for	den	kategori	av	fly	som	benyttes,	eller

iv)	 200	fot.

3)	 Visuell	 referanse.	En	flyger	kan	 fortsette	 en	 innflyging	under	beslutningshøyden	 for	kategori	 I,	 bestemt	 i	
samsvar	med	punkt	c)	2)	ovenfor,	bare	dersom	minst	én	av	følgende	visuelle	referanser	for	vedkommende	
rullebane	er	tydelig	synlig	og	identifiserbar	for	flygeren:

i)	 deler	av	innflygingslysene,

ii)	 rullebaneterskel,

iii)	 merking	av	rullebaneterskel,

iv)	 rullebaneterskellys,

v)	 identifikasjonslys	for	rullebaneterskel,

vi)	 visuell	glidebaneindikator,

vii)	 landingssone	eller	merking	av	landingssone,

viii)	landingssonelys,	eller

ix)	 rullebanekantlys.

4)	 Nødvendig	RVR.	De	laveste	minsteverdier	en	operatør	kan	bruke	for	kategori	I-drift,	er

Tabell 5

RVR	for	kategori	I-innflyging	i	forhold	til	anlegg	og	beslutningshøyde	(DH)

Minsteverdier	for	kategori	I

Beslutningshøyde	(Merknad 7)

Anlegg/RVR	(Merknad 5)

Fullstendig	utstyrte
(Merknad 1 og 6)

Middels	utstyrte
(Merknad 2 og 6)

Grunnleggende	
utstyrte

(Merknad 3 og 6)

Ingen
(Merknad 4 og 6)

200	fot 550	m 700	m 800	m 1	000	m

201-250	fot 600	m 700	m 800	m 1	000	m

251-300	fot 650	m 800	m 900	m 1	200	m

301	fot	og	over 800	m 900	m 1	000	m 1	200	m

Merknad 1: Fullstendig	utstyrte	bakkeanlegg	omfatter	rullebanemerking,	720	meter	eller	mer	med	HI/MI	innflygingslys,	
rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys.	Lysene	skal	være	slått	på.

Merknad 2:  Middels	 utstyrte	 bakkeanlegg	 omfatter	 rullebanemerking,	 420-719	 meter	 med	 HI/MI	 innflygingslys,	
rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys.	Lysene	skal	være	slått	på.

Merknad 3:  Grunnleggende	utstyrte	bakkeanlegg	omfatter	rullebanemerking,	<420	meter	med	HI/MI	innflygingslys,	alle	
lengder	med	LI	innflygingslys,	rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys.	Lysene	skal	være	slått	på.

Merknad 4:  Ingen	innflygingslys	omfatter	rullebanemerking,	rullebanekantlys,	-terskellys,	-endelys	eller	 ingen	lys	 i	det	
hele	tatt.

Merknad 5:	 Tallene	ovenfor	er	enten	rapportert	RVR	eller	meteorologisk	sikt	konvertert	til	RVR	i	samsvar	med	punkt	h).
Merknad 6: Tabellen	gjelder	konvensjonelle	innflyginger	opp	til	og	med	4°	nominell	glidevinkel.
Merknad 7: DH	nevnt	i	Tabell	5	refererer	til	førstegangs	beregning	av	DH.	Dersom	tilhørende	RVR	velges,	er	det	ikke	

nødvendig	å	runde	av	opp	til	nærmeste	10	fot,	slik	det	kan	gjøres	for	driftsformål	(f.eks.	ved	konvertering	til	
DA).
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5)	 Enkeltflygerdrift.	For	enkeltflygerdrift	skal	en	operatør	beregne	minste	RVR	for	alle	innflyginger	i	samsvar	
med	OPS	1.430	og	dette	tillegg.	RVR	mindre	enn	800	meter	er	 ikke	godkjent,	med	mindre	det	brukes	en	
egnet	autopilot	sammen	med	ILS	eller	MLS;	i	så	fall	gjelder	normale	minsteverdier.	Beslutningshøyden	som	
anvendes,	skal	ikke	være	under	1,25	x	laveste	brukshøyde	for	autopiloten.

6)	 Nattdrift.	Ved	nattdrift	skal	minst	rullebanekantlys,	-terskellys	og	-endelys	være	på.

d)	 Presisjonsinnflyging	—	Kategori	II-drift

1)	 Alminnelige	bestemmelser.	Kategori	II-drift	er	en	presisjonsinnflyging	og	landing	ved	hjelp	av	ILS	eller	MLS	
med

i)	 en	beslutningshøyde	under	enn	200	fot,	men	ikke	under	100	fot,	og

ii)	 en	rullebanesikt	på	minst	300	meter.

2)	 Beslutningshøyde.	Operatøren	skal	sikre	at	beslutningshøyden	for	kategori	II-drift	ikke	er	lavere	enn

i)	 laveste	beslutningshøyde	dersom	den	er	angitt	i	flygehåndboken	(AFM),

ii)	 den	 minstehøyden	 der	 hjelpemiddelet	 for	 presisjonsinnflyging	 kan	 brukes	 uten	 nødvendige	 visuelle	
referanser,

iii)	 OCH/OCL	for	den	kategori	av	fly	som	benyttes,

iv)	 beslutningshøyden	til	hvilken	flygebesetningen	har	godkjenning	for	gjennomføring	av	innflyging,	eller

v)	 100	fot.

3)	 Visuell	 referanse.	En	flyger	 kan	 fortsette	 en	 innflyging	 under	 beslutningshøyden	 for	 kategori	 II	 fastsatt	 i	
samsvar	med	punkt	d)	2)	ovenfor	bare	dersom	det	er	oppnådd	og	opprettholdes	en	visuell	referanse	i	form	av	et	
segment	på	minst	tre	påfølgende	lys	som	utgjøres	av	midtlinjen	av	innflygingslysene,	rullebanesenterlysene,	
landingssonelysene,	rullebanekantlysene	eller	en	kombinasjon	av	dem.	Denne	visuelle	referansen	skal	omfatte	
et	lateralt	element	av	bakkemønsteret,	f.eks.	en	tverrstripe	på	innflygingslysene	eller	rullebaneterskelen	eller	
belysning	i	landingssonen.

4)	 Nødvendig	RVR.	De	laveste	minsteverdier	en	operatør	kan	bruke	for	kategori	II-drift,	er

Tabell 6

RVR	for	kat	II-innflyging	i	forhold	til	beslutningshøyde	(DH)

Minsteverdier	for	kategori	II

Innflyging	med	autopilot	til	en	høyde	under	DH	(se merknad 1)

Beslutningshøyde RVR/Fly
Kategori	A,	B	og	C

RVR/Fly
Kategori	D

100-120	fot 300	m 300	m	(merknad	2)/350	m

121-140	fot 400	m 400	m

141	fot	og	over 450	m 450	m

Merknad 1: Henvisningen	 til	 «innflyging	 med	 autopilot	 til	 en	 høyde	 under	 DH»	 i	 denne	 tabellen	 betyr	
fortsatt	bruk	av	det	automatiske	flygekontrollsystemet	ned	til	en	høyde	som	er	høyst	80	%	av	
DH	som	benyttes.	Dermed	kan	luftdyktighetskrav	på	grunn	av	minste	innkoplingshøyde	for	det	
automatiske	flygekontrollsystemet	ha	betydning	for	DH	som	skal	benyttes.

Merknad 2:	 300	meter	kan	benyttes	for	et	kategori	D-fly	som	gjennomfører	en	automatisk	landing.
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e)	 Presisjonsinnflyging	—	Kategori	III-drift

1)	 Alminnelige	bestemmelser.	Kategori	III-drift	inndeles	som	følger:

i)	 Kategori	III	A-drift.	En	presisjonsinnflyging	og	landing	ved	hjelp	av	ILS	eller	MLS	med

a)	 en	beslutningshøyde	på	under	100	fot,	og

b)	 en	rullebanesikt	på	minst	200	meter.

ii)	 Kategori	III	B-drift.	En	presisjonsinnflyging	og	landing	ved	hjelp	av	ILS	eller	MLS	med

a)	 en	beslutningshøyde	på	under	50	fot,	eller	ingen	beslutningshøyde,	og

b)	 en	rullebanesikt	på	under	200	meter,	men	ikke	under	75	meter.

Merknad: Dersom	beslutningshøyde	(DH)	og	rullebanesikt	(RVR)	ikke	faller	innenfor	samme	kategori,	er	
det	RVR	som	avgjør	hvilken	kategori	driften	anses	å	tilhøre.

2)	 Beslutningshøyde.	 For	 drift	 der	 det	 blir	 benyttet	 en	 beslutningshøyde,	 skal	 en	 operatør	 sikre	 at	
beslutningshøyden	ikke	er	lavere	enn

i)	 laveste	beslutningshøyde	dersom	den	er	angitt	i	flygehåndboken	(AFM),

ii)	 den	 minstehøyden	 der	 hjelpemiddelet	 for	 presisjonsinnflyging	 kan	 brukes	 uten	 nødvendige	 visuelle	
referanser,	eller

iii)	 beslutningshøyden	til	hvilken	flygebesetningen	har	godkjenning	for	gjennomføring	av	innflyging.

3)	 Drift	uten	beslutningshøyde.	Drift	uten	beslutningshøyde	kan	gjennomføres	bare	dersom

i)	 drift	uten	beslutningshøyde	er	godkjent	i	flygehåndboken,

ii)	 innflygingshjelpemiddelet	og	flyplassens	anlegg	tillater	drift	uten	beslutningshøyde,	og

iii)	 operatøren	er	godkjent	for	KAT	III-drift	uten	beslutningshøyde.

Merknad:  For	kategori	III-rullebaner	kan	det	forutsettes	at	operasjoner	uten	beslutningshøyde	er	mulig	med	
mindre	særlige	begrensninger	er	offentliggjort	i	AIP	eller	NOTAM.

4)	 Visuell	referanse.

i)	 For	kategori	 IIIA-drift,	 og	 for	kategori	 IIIB-drift	med	 sviktsikre	flygekontrollsystemer,	 kan	 en	flyger	
fortsette	 en	 innflyging	 under	 beslutningshøyden	 fastsatt	 i	 samsvar	med	 punkt	 e)	 2)	 bare	 dersom	 det	
er	 oppnådd	 og	 kan	 opprettholdes	 en	 visuell	 referanse	 i	 form	 av	 et	 segment	 på	minst	 tre	 påfølgende	
lys	 som	 utgjøres	 av	 midtlinjen	 av	 innflygingslysene,	 rullebanesenterlysene,	 landingssonelysene,	
rullebanekantlysene	eller	en	kombinasjon	av	dem.

ii)	 For	kategori	IIIB-drift	med	driftssikre	flygekontrollsystemer	der	det	benyttes	en	beslutningshøyde,	kan	
en	flyger	ikke	fortsette	en	innflyging	under	beslutningshøyden	fastsatt	i	samsvar	med	punkt	e)	2),	med	
mindre	en	visuell	referanse	i	form	av	minst	ett	senterlinjelys	er	oppnådd	og	kan	opprettholdes.

iii)	 For	kategori	III-drift	uten	beslutningshøyde	er	det	ikke	noe	krav	om	visuell	kontakt	med	rullebanen	før	
landing.

5)	 Nødvendig	RVR.	De	laveste	minsteverdier	en	operatør	kan	bruke	for	kategori	III-drift,	er	
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Tabell 7

RVR	 for	 kat	 III-innflyging	 i	 forhold	 til	 beslutningshøyde	 (DH)	 og	 kontroll-/veiledningssystem	 for	
utrulling

Minsteverdier	for	kategori	III

Innflygings-kategori Beslutningshøyde	(fot)	
(merknad 3)

Kontroll-/veiledningssystem	
for	utrulling RVR	(m)

III	A Mindre	enn	100	fot Kreves	ikke 200	m	(merknad	1)

III	B Mindre	enn	100	fot Sviktsikkert 150	m	(merknad	1	og	2)

III	B Mindre	enn	50	fot Sviktsikkert 125	m

III	B Mindre	 enn	 50	 fot	 eller	
ingen	beslutningshøyde

Driftssikkert 75	m

Merknad 1: Inngrep	fra	besetningen	i	tilfelle	autopilotsvikt	på	eller	under	beslutningshøyde	ved	feilpassiv	kategori	III-
drift.

Merknad 2: For	fly	som	er	sertifisert	i	henhold	til	CS-AWO	for	allværsdrift	321	b)	3).
Merknad 3: Redundans	 i	 flygekontrollsystemer	 bestemmes	 i	 henhold	 til	 JAR-AWO	 ut	 fra	 minste	 sertifiserte	

beslutningshøyde.

f)	 Sirkling

1)	 De	laveste	minsteverdier	en	operatør	kan	bruke	for	sirkling,	er

Tabell 8

Sikt	og	MDH	for	sirkling	i	forhold	til	flykategori

Flykategori

A B C D

MDH 400	fot 500	fot 600	fot 700	fot

Minste	meteorologiske	sikt 1500	m 1600	m 2400	m 3600	m

2)	 Sirkling	i	fastsatte	baner	er	en	godtatt	prosedyre	i	henhold	til	dette	punkt.

g)	 Visuell	innflyging:	Operatøren	skal	ikke	bruke	en	RVR	på	mindre	enn	800	meter	for	en	visuell	innflyging.

h)	 Konvertering	av	rapportert	meteorologisk	sikt	til	RVR

1)	 Operatøren	skal	sikre	at	konvertering	av	meteorologisk	sikt	til	RVR	ikke	brukes	til	å	beregne	minsteverdier	
for	avgang,	minsteverdier	for	kategori	II	eller	III,	eller	når	en	rapportert	RVR	er	tilgjengelig.

Merknad: Dersom	RVR	er	rapportert	å	være	over	høyeste	verdi	fastsatt	av	flyplassoperatøren,	f.eks.	
«RVR	over	1500	meter»,	anses	ikke	dette	å	være	en	rapportert	RVR	i	denne	sammenheng,	og	
konverteringstabellen	kan	brukes.

2)	 Ved	konvertering	av	meteorologisk	sikt	til	RVR	under	alle	andre	omstendigheter	enn	dem	i	underpunkt	h)	1)	
skal	en	operatør	sikre	at	følgende	tabell	brukes:

Tabell 9

Konvertering	av	sikt	til	RVR

Belysningsinnretninger	i	drift RVR	=	rapportert	meteorologisk	sikt	×

Dag Natt

HI-innflygings-	og	rullebanebelysning 1,5 2,0

All	annen	belysning	enn	nevnt	ovenfor 1,0 1,5

Ingen	belysning 1,0 Gjelder	ikke
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Tillegg 2 til OPS 1.430 c)

Flykategorier	—	Allværsdrift

a)	 Klassifisering	av	fly

Kriteriene	som	tas	i	betraktning	ved	klassifisering	av	fly	i	kategorier,	er	angitt	flygehastighet	ved	
rullebaneterskel	(VAT),	som	tilsvarer	steilehastighet	(VSO)	multiplisert	med	1,3	eller	VS1G	multiplisert	med	
1,23	i	landingskonfigurasjon	ved	største	sertifiserte	landingsmasse.	Dersom	både	VSO	og	VS1G	er	tilgjengelig,	
skal	den	høyeste	VAT-verdien	benyttes.	Flykategoriene	og	deres	tilsvarende	VAT-verdier	er	vist	i	tabellen	
nedenfor.

Flykategori VAT

A Under	91	knop

B Fra	91	til	120	knop

C Fra	121	til	140	knop

D Fra	141	til	165	knop

E Fra	166	til	210	knop

Landingskonfigurasjonen	som	brukes	i	beregningen,	skal	defineres	av	operatøren	eller	av	flyprodusenten.

b)	 Permanent	endring	av	kategori	(største	landingsmasse)

1)	 En	operatør	kan	pålegge	en	permanent	lavere	landingsmasse	og	bruke	denne	massen	ved	fastsettelse	av	VAT,	
dersom	myndigheten	har	godkjent	det.

2)	 Fastsatt	kategori	for	et	gitt	fly	skal	være	en	permanent	verdi	og	dermed	uavhengig	av	skiftende	forhold	i	den	
daglige	driften.

__________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/412 24.10.2013

Tillegg 1 til OPS 1.440

Drift	i	dårlig	sikt	—	Alminnelige	driftsregler

a)	 Alminnelige	bestemmelser.	Prosedyrene	nedenfor	gjelder	for	innføring	og	godkjenning	av	drift	i	dårlig	sikt.

b)	 Driftsdemonstrasjon.	Hensikten	med	driftsdemonstrasjonen	er	å	bestemme	eller	validere	bruken	og	effektiviteten	av	
vedkommende	flys	flygeveiledningssystemer,	opplæring,	flygebesetningens	prosedyrer,	vedlikeholdsprogrammer,	
og	håndbøker	som	gjelder	kategori	II/III-programmet	som	skal	godkjennes.

1)	 Minst	 30	 innflyginger	 og	 landinger	 skal	 gjennomføres	 ved	 drift	 med	 bruk	 av	 kategori	 II/III-systemene	
installert	i	hver	luftfartøytype	dersom	anmodet	DH	er	50	fot	eller	høyere.	Dersom	DH	er	lavere	enn	50	fot,	
skal	minst	100	innflyginger	og	landinger	gjennomføres,	med	mindre	myndigheten	har	godkjent	noe	annet.

2)	 Dersom	en	operatør	har	flere	varianter	av	samme	type	luftfartøy	med	samme	grunnleggende	flygekontroll-	
og	 visningssystemer,	 eller	 forskjellige	 grunnleggende	 flygekontroll-	 og	 visningssystemer	 på	 samme	 type	
luftfartøy,	 skal	operatøren	vise	at	de	ulike	variantene	har	 tilfredsstillende	ytelse,	men	operatøren	behøver	
ikke	 å	 gjennomføre	 en	 fullstendig	 driftsdemonstrasjon	 for	 hver	 variant.	Myndigheten	 kan	 også	 godta	 en	
reduksjon	i	antallet	innflyginger	og	landinger	på	grunnlag	av	godskriving	gitt	for	erfaring	opparbeidet	av	en	
annen	operatør	med	et	AOC	utstedt	i	samsvar	med	OPS	1	som	bruker	samme	flytype	eller	variant	og	samme	
prosedyrer.

3)	 Dersom	antall	mislykkede	innflyginger	overstiger	5	%	av	det	samlede	antallet	(dvs.	utilfredsstillende	landinger,	
systemutkoplinger),	skal	evalueringsprogrammet	utvides	i	steg	på	minst	ti	innflyginger	og	landinger	inntil	
den	samlede	feilandelen	ikke	overskrider	5	%.

c)	 Datainnsamling	til	driftsdemonstrasjoner.	Hver	søker	skal	utvikle	en	metode	for	datainnsamling	(f.eks.	et	skjema	
som	flygebesetningen	skal	bruke)	som	lagrer	innflygings-	og	landingsprestasjoner.	Resultatene	og	et	sammendrag	
av	demonstrasjonsdataene	skal	gjøres	tilgjengelig	for	myndigheten	for	evaluering.

d)	 Dataanalyse.	Utilfredsstillende	innflyginger	og/eller	automatiske	landinger	skal	dokumenteres	og	analyseres.

e)	 Kontinuerlig	overvåking

1)	 Etter	å	ha	oppnådd	førstegangstillatelse	skal	operatøren	kontinuerlig	overvåke	driften	av	 luftfartsforetaket	
for	å	avdekke	eventuelle	uønskede	tendenser	før	de	blir	farlige.	Rapporter	fra	flygebesetningen	kan	brukes	til	
dette	formålet.

2)	 Følgende	opplysninger	skal	oppbevares	i	et	tidsrom	på	12	måneder:

i)	 Samlet	 antall	 innflyginger,	 gruppert	 etter	 flytype,	 der	 flybåret	 kategori	 II-	 eller	 III-utstyr	 er	 brukt	 til	
å	utføre	 tilfredsstillende	 innflyginger	 til	minsteverdier	 for	kategori	 II	eller	 III,	enten	de	er	 reelle	eller	
simulerte.

ii)	 Rapporter	 for	 utilfredsstillende	 innflyginger	 og/eller	 automatiske	 landinger,	 fordelt	 på	 flyplass	 og	
flyregistrering,	i	følgende	kategorier:

a)	 feil	på	flybåret	utstyr,

b)	 problemer	med	bakkeanlegg,

c)	 avbrutte	innflyginger	grunnet	ATC-instrukser,	eller

d)	 andre	årsaker.

3)	 Operatøren	skal	fastsette	prosedyrer	for	overvåking	av	ytelsen	til	autolandingssystemet	for	hvert	fly.
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f)	 Overgangsperioder

1)	 Operatører	uten	tidligere	kategori	II-	eller	III-erfaring

i)	 En	operatør	uten	tidligere	operativ	kategori	II-	eller	III-erfaring	kan	godkjennes	for	kategori	II-	eller	III-
drift	etter	å	ha	opparbeidet	minst	6	måneders	erfaring	med	kategori	I-drift	av	flytypen.

ii)	 Etter	å	ha	gjennomført	6	måneder	med	kategori	II-	eller	IIIA-drift	med	flytypen	kan	operatøren	godkjennes	
for	kategori	IIIB-drift.	Når	slik	godkjenning	gis,	kan	myndigheten	pålegge	høyere	minsteverdier	enn	de	
laveste	gjeldende	i	en	tilleggsperiode.	Økningen	i	minsteverdier	vil	vanligvis	bare	gjelde	for	RVR	og/
eller	en	begrensning	på	drift	uten	beslutningshøyde,	og	skal	velges	slik	at	det	ikke	krever	noen	endring	i	
driftsprosedyrene.

2)	 Operatører	med	tidligere	kategori	II-	eller	III-erfaring.	En	operatør	med	tidligere	kategori	II-	eller	III-erfaring	
kan	få	godkjenning	for	en	redusert	overgangsperiode	etter	søknad	til	myndigheten.

g)	 Vedlikehold	av	kategori	II-,	kategori	III-,	og	LVTO-utstyr.	Vedlikeholdsinstrukser	for	veiledningssystemene	om	bord	
skal	utarbeides	av	operatøren,	i	samarbeid	med	produsenten,	og	inkluderes	i	operatørens	flyvedlikeholdsprogram	
som	angitt	del	M	punkt	M.A.302,	som	skal	godkjennes	av	luftfartsmyndigheten.

h)	 Egnede	flyplasser	og	rullebaner

1)	 Alle	kombinasjoner	av	flytype	og	systemer	om	bord	og	rullebane	skal	verifiseres	ved	at	det	utføres	minst	én	
vellykket	innflyging	og	landing	ved	kategori	II-forhold	eller	bedre	før	kategori	III-drift	kan	begynnes.

2)	 For	rullebaner	med	ujevnt	terreng	utenfor	rullebaneterskelen	eller	andre	forutsigbare	eller	kjente	mangler	skal	
alle	kombinasjoner	av	flytype	og	systemer	om	bord	og	rullebane	verifiseres	ved	drift	under	kategori	I-forhold	
eller	bedre	før	kategori	II-	eller	III-drift	kan	begynnes.

3)	 Dersom	en	operatør	har	flere	varianter	av	samme	luftfartøytype	med	samme	grunnleggende	flygekontroll-	
og	 visningssystemer,	 eller	 forskjellige	 grunnleggende	 flygekontroll-	 og	 visningssystemer	 på	 samme	 type	
luftfartøy,	skal	operatøren	vise	at	de	ulike	variantene	har	tilfredsstillende	ytelse,	men	operatøren	behøver	ikke	
å	gjennomføre	en	fullstendig	driftsdemonstrasjon	for	hver	variant/rullebanekombinasjon.

4)	 Operatører	som	benytter	samme	kombinasjoner	av	flytype/variant	og	systemer	om	bord	og	samme	prosedyrer,	
kan	benytte	hverandres	erfaringer	og	rapporter	ved	overholdelse	av	bestemmelsene	i	dette	punkt.

________
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Tillegg 1 til OPS 1.450

Drift	i	dårlig	sikt	—	Alminnelige	driftsregler

a)	 Alminnelige	 bestemmelser.	Operatøren	 skal	 sikre	 at	 flygebesetningsmedlemmenes	 opplæringsprogrammer	 for	
drift	i	dårlig	sikt	omfatter	strukturerte	kurs	i	bakketrening,	flygesimulatortrening	og/eller	flygetrening.	Operatøren	
kan	 forkorte	 kursets	 innhold	 som	beskrevet	 i	 punkt	 2)	 og	 3),	 forutsatt	 at	 innholdet	 i	 det	 forkortede	 kurset	 er	
godtakbart	for	myndigheten.

1)	 Flygebesetningsmedlemmer	 uten	 kategori	 II-	 eller	 kategori	 III-erfaring	 skal	 gjennomføre	 hele	
opplæringsprogrammet	beskrevet	i	punkt	b),	c)	og	d).

2)	 Flygebesetningsmedlemmer	med	kategori	II-	eller	kategori	III-erfaring	fra	en	annen	operatør	kan	gjennomgå	
et	forkortet	bakkeopplæringskurs.

3)	 Flygebesetningsmedlemmer	med	 kategori	 II-	 eller	 kategori	 III-erfaring	 fra	 operatøren	 kan	 gjennomgå	 et	
forkortet	kurs	i	bakkeopplæring,	flygesimulatoropplæring	og/eller	flygeopplæring.	Det	forkortede	kurset	skal	
omfatte	minst	relevante	krav	i	punkt	d)	1),	d)	2)	i)	eller	d)	2)	ii),	etter	relevans,	og	d)	3)	i).

b)	 Bakkeopplæring.	Operatøren	skal	sikre	at	førstegangs	bakkeopplæringskurs	for	drift	i	dårlig	sikt	omfatter	minst	
følgende:

1)	 egenskapene	til	og	begrensningene	ved	ILS	og/eller	MLS,

2)	 egenskapene	til	visuelle	hjelpemidler,

3)	 typer	av	tåke	og	deres	egenskaper,

4)	 driftsmuligheter	og	-begrensninger	for	de	aktuelle	flybårne	systemene,

5)	 virkningene	av	nedbør,	isdannelse,	vindskjær	i	lav	høyde	og	turbulens,

6)	 virkningene	av	bestemte	tilfeller	av	funksjonssvikt	i	flyet,

7)	 bruk	av	og	begrensninger	ved	vurderingssystemer	for	RVR,

8)	 prinsipper	for	hinderklaringskrav,

9)	 identifikasjon	av	og	tiltak	ved	svikt	i	bakkeutstyr,

10)	 prosedyrer	og	forholdsregler	som	skal	følges	med	hensyn	til	manøvrering	på	bakken	under	drift	når	RVR	er	
400	meter	eller	mindre	og	nødvendig	tilleggsprosedyrer	for	avgang	når	sikten	er	under	150	meter	(200	meter	
for	fly	i	kategori	D),

11)	 betydningen	 av	 beslutningshøyder	 basert	 på	 radiohøydemålere,	 og	 den	 virkningen	 terrengprofilen	 i	
innflygingsområdet	har	på	radiohøydemåleravlesninger	og	på	det	automatiske	innflygings-/landingssystemet,

12)	 viktigheten	og	betydningen	av	varslingshøyde,	om	relevant,	og	tiltak	som	skal	treffes	ved	enhver	svikt	over	
og	under	varslingshøyden,

13)	 kvalifikasjonskravene	 for	flygere	 for	 å	 oppnå	og	opprettholde	godkjenning	 for	 å	 gjennomføre	 avganger	 i	
dårlig	sikt	og	kategori	II-	eller	III-drift,	og

14)	 viktigheten	av	riktig	sittestilling	og	riktig	øyeposisjon.

c)	 Flygesimulatoropplæring	og/eller	flygeopplæring

1)	 Operatøren	skal	sikre	at	flygesimulator-	og/eller	flygeopplæring	for	drift	i	dårlig	sikt	omfatter

i)	 kontroll	av	at	utstyret	fungerer	tilfredsstillende,	både	på	bakken	og	under	flyging,

ii)	 virkninger	for	minsteverdier	som	følge	av	statusendringer	på	bakkeinstallasjoner,
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iii)	 overvåking	 av	 indikatorene	 for	 det	 automatiske	flygekontroll-	 og	 autolandingssystemet,	med	vekt	 på	
tiltak	ved	svikt	i	slike	systemer,

iv)	 tiltak	som	skal	treffes	ved	svikt,	f.eks.	i	motorer,	elektriske	systemer,	hydraulikk	eller	flygekontrollsystem,

v)	 virkning	av	kjente	utstyrsmangler	og	bruk	av	minsteutstyrsliste,

vi)	 driftsbegrensninger	på	grunn	av	luftdyktighetssertifisering,

vii)	 veiledning	om	de	visuelle	referansene	som	kreves	på	beslutningshøyde,	sammen	med	opplysninger	om	
største	tillatt	avvik	for	glidebaneindikator	eller	retningsindikator,	og

viii)	viktigheten	og	betydningen	av	varslingshøyde,	om	relevant,	og	tiltak	som	skal	treffes	ved	enhver	svikt	
over	og	under	varslingshøyden,

2)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	flygebesetningsmedlemmer	er	opplært	til	å	utføre	sine	oppgaver	og	er	instruert	i	
nødvendig	samordning	med	øvrige	besetningsmedlemmer.	Det	bør	gjøres	mest	mulig	bruk	av	flygesimulator.

3)	 Opplæringen	skal	inndeles	i	faser	som	omfatter	normal	drift	uten	fly-	eller	utstyrssvikt,	men	omfatter	alle	
værforhold	 som	kan	 forekomme	og	detaljerte	 scenarier	 for	fly-	og	utstyrssvikt	 som	kan	ha	betydning	 for	
kategori	II-	eller	III-drift.	Dersom	flysystemene	omfatter	bruk	av	hybrid-	eller	andre	spesialsystemer	(som	
frontglassprojeksjon	 eller	 synsfeltforsterkningsutstyr),	 skal	 flygebesetningsmedlemmene	 trene	 på	 bruk	 av	
disse	systemene	ved	normale	og	unormale	driftsforhold	i	løpet	av	flygesimulatordelen	av	opplæringen.

4)	 Det	skal	øves	på	prosedyrer	ved	svikt	hos	en	flyger	ved	avganger	 i	dårlig	sikt	og	ved	kategori	 II-	og	III-
operasjoner.

5)	 For	fly	der	det	ikke	finnes	noen	flygesimulator,	skal	operatøren	sikre	at	flygeopplæringsfasen	med	vekt	på	
visuelle	scenarier	i	kategori	II-drift	gjennomføres	i	en	særskilt	godkjent	flygesimulator.	Slik	opplæring	skal	
omfatte	minst	fire	innflyginger.	Opplæringen	og	prosedyrene	som	er	særskilte	for	flytypen,	skal	øves	i	flyet.

6)	 Innledende	kategori	II-	og	III-trening	skal	omfatte	minst	følgende	øvinger:

i)	 innflyging	ved	hjelp	av	de	egnede	flygeveilednings-,	autopilot-	og	kontrollsystemer	som	er	installert	i	
flyet	til	gjeldende	beslutningshøyde,	inkludert	overgang	til	visuell	flyging	og	landing,

ii)	 innflyging	med	alle	motorer	i	drift	ved	hjelp	av	de	egnede	flygeveilednings-,	autopilot-	og	kontrollsystemer	
som	er	installert	i	flyet,	til	gjeldende	beslutningshøyde	fulgt	av	en	avbrutt	innflyging;	alt	uten	utvendig	
visuell	referanse,

iii)	 eventuelt	 innflyginger	 ved	 hjelp	 av	 automatiske	 flygesystemer	 for	 automatisk	 utflating,	 landing	 og	
utrulling,	og

iv)	 normal	bruk	av	det	aktuelle	system,	både	med	og	uten	oppnåelse	av	visuell	kontakt	ved	beslutningshøyde.

7)	 Etterfølgende	opplæringsfaser	skal	omfatte	minst

i)	 innflyginger	med	motorsvikt	i	forskjellige	faser	av	innflygingen,

ii)	 innflyginger	med	kritisk	utstyrssvikt	(f.eks.	i	elektriske	systemer,	automatiske	flygesystemer,	ILS/MLS-
systemer	på	bakken	og/eller	om	bord,	og	statusindikatorer),

iii)	 innflyginger	der	svikt	i	autoflygeutstyret	i	lav	høyde	krever	enten

a)	 at	man	går	tilbake	til	manuell	styring	for	å	kontrollere	utflating,	landing	og	utrulling	eller	avbrutt	
innflyging,	eller

b)	 at	man	går	tilbake	til	manuell	styring	eller	en	nedgradert	automatisk	modus	for	å	kontrollere	avbrutte	
innflyginger	fra,	på,	eller	under	beslutningshøyde,	herunder	dem	som	kan	føre	til	at	flyet	settes	ned	
på	rullebanen,
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iv)	 systemsvikt	som	vil	 forårsake	betydelige	avvik	for	retningsindikator	og/eller	glidebane,	både	over	og	
under	 beslutningshøyde,	 ved	 visuelle	minsteforhold	 godkjent	 for	 driften.	 I	 tillegg	 skal	 fortsettelse	 til	
manuell	 landing	 øves	 dersom	 en	 frontglassprojeksjon	 viser	 en	 nedgradert	modus	 av	 det	 automatiske	
systemet	eller	frontglassprojeksjonen	utgjør	den	eneste	utflatingsmetoden,	og

v)	 feil	og	prosedyrer	som	er	særskilte	for	flytype	eller	variant.

8)	 Opplæringsprogrammet	 skal	 omfatte	 trening	 i	 å	 håndtere	 feil	 som	 krever	 at	 man	 går	 tilbake	 til	 høyere	
minsteverdier.

9)	 Opplæringsprogrammet	skal	omfatte	manøvrering	av	flyet	når	det	under	en	sviktsikker	kategori	III-innflyging	
oppstår	feil	som	forårsaker	at	autopiloten	koples	ut	ved	eller	under	beslutningshøyde	når	siste	rapporterte	
RVR	er	300	meter	eller	mindre.

10)	 Når	avganger	gjennomføres	i	RVR	på	400	meter	og	mindre,	skal	opplæringen	omfatte	systemfeil	og	motorfeil	
som	kan	føre	til	både	fortsatt	og	avbrutt	avgang.

d)	 Krav	 til	 omstillingsopplæring	 for	 å	 gjennomføre	 avgang	 i	 dårlig	 sikt	 og	 kategori	 II-	 og	 III-drift.	 Operatøren	
skal	sikre	at	alle	flygebesetningsmedlemmer	gjennomfører	følgende	opplæring	i	prosedyrer	ved	dårlig	sikt	ved	
omstilling	til	en	ny	flytype	eller	-variant	der	avgang	i	dårlig	sikt	og	kategori	II-	og	III-drift	skal	gjennomføres.	
Krav	til	flygebesetningsmedlemmenes	erfaring	for	å	begynne	et	forkortet	kurs	er	beskrevet	i	punkt	a)	2)	og	a)	3)	
ovenfor.

1)	 Bakkeopplæring.	 Relevante	 krav	 angitt	 i	 punkt	 b),	 der	 det	 tas	 hensyn	 til	 flygebesetningsmedlemmenes	
opplæring	og	erfaring	innen	kategori	II	og	kategori	III.

2)	 Flygesimulatoropplæring	og/eller	flygeopplæring

i)	 Minst	åtte	innflyginger	og/eller	landinger	i	en	flygesimulator.

ii)	 Dersom	 ingen	 flygesimulator	 som	 representerer	 vedkommende	 fly,	 er	 tilgjengelig,	 kreves	 minst	 tre	
innflyginger	i	flyet,	herunder	minst	én	avbrutt	landing.

iii)	 Hensiktsmessig	 tilleggsopplæring	dersom	 spesialutstyr	 er	 påkrevd,	 for	 eksempel	 frontglassprojeksjon	
eller	synsfeltforsterkningsutstyr.

3)	 Flygebesetningens	kvalifikasjoner.	Kvalifikasjonskravene	for	flygebesetningen	er	særskilt	for	operatøren	og	
flytypen	som	brukes.

i)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	flygebesetningsmedlemmer	tar	en	prøve	før	de	gjennomfører	kategori	II-	
eller	III-drift.

ii)	 Prøven	angitt	i	punkt	i)	ovenfor	kan	erstattes	med	en	vellykket	gjennomføring	av	flygesimulator-	og/eller	
flygeopplæring	beskrevet	i	punkt	d)	2).

4)	 Linjeflyging	 under	 tilsyn.	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alle	 flygebesetningsmedlemmer	 gjennomgår	 følgende	
linjeflyging	under	tilsyn:

i)	 For	kategori	II	når	en	manuell	landing	kreves,	minst	tre	landinger	etter	at	autopilot	er	frakoplet.

ii)	 for	kategori	III,	minst	 tre	automatiske	landinger,	bortsett	fra	at	det	kreves	bare	én	automatisk	landing	
dersom	opplæringen	som	kreves	i	punkt	d)	2)	ovenfor,	er	gjennomført	i	en	flygesimulator	godkjent	for	
omstilling	uten	flygetid.

e)	 Erfaring	 med	 flytype	 og	 som	 fartøysjef.	 Før	 kategori	 II/III-drift	 begynnes,	 gjelder	 følgende	 tilleggskrav	 for	
fartøysjefer,	eller	flygere	som	har	fått	flygingen	delegert,	som	er	nye	for	flytypen:

1)	 50	timer	eller	20	sektorer	på	typen,	herunder	linjeflyging	under	tilsyn.

2)	 100	 meter	 må	 tilføyes	 til	 gjeldende	 RVR-minsteverdier	 for	 kategori	 II	 eller	 kategori	 III,	 med	 mindre	
vedkommende	tidligere	har	vært	kvalifisert	 for	kategori	 II-	eller	 III-drift	hos	en	fellesskapsoperatør;	dette	
kravet	gjelder	inntil	100	timer	eller	40	sektorer,	herunder	linjeflyging	under	tilsyn	er	oppnådd	på	typen.
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3)	 Myndigheten	kan	godkjenne	en	reduksjon	i	kravene	til	fartøysjeferfaring	for	flygebesetningsmedlemmer	som	
har	kategori	II-	eller	kategori	III-erfaring	som	fartøysjef.

f)	 Avgang	i	dårlig	sikt	ved	RVR	mindre	enn	150/200	m

1)	 Operatøren	skal	sikre	at	følgende	opplæring	gjennomføres	forut	for	godkjenning	til	å	gjennomføre	avganger	
ved	RVR	på	under	150	meter	(under	200	meter	for	fly	i	kategori	D):

i)	 normal	avgang	ved	godkjente	RVR-minsteforhold,

ii)	 avgang	 ved	 godkjente	 RVR-minsteforhold	 med	 motorsvikt	 mellom	V1	 og	 V2,	 eller	 så	 snart	 det	 er	
sikkerhetsmessig	forsvarlig,	og

iii)	 avgang	ved	godkjente	RVR-minsteforhold	med	motorsvikt	før	V1	som	resulterer	i	en	avbrutt	avgang.

2)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 opplæringen	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 punkt	 1)	 ovenfor,	 gjennomføres	 i	 en	
flygesimulator.	Denne	opplæringen	skal	omfatte	bruk	av	eventuelle	særlige	prosedyrer	og	utstyr.	Dersom	det	
ikke	er	tilgjengelig	noen	flygesimulator	som	representerer	vedkommende	fly,	kan	myndigheten	godkjenne	
slik	opplæring	i	et	fly	uten	krav	til	RVR-minsteforhold	(se	tillegg	1	til	OPS	1.965).

3)	 Operatøren	skal	sikre	at	flygebesetningsmedlemmene	har	avlagt	en	prøve	før	gjennomføring	av	avganger	i	
dårlig	sikt	ved	RVR	mindre	enn	150	meter	(mindre	enn	200	meter	for	fly	i	kategori	D),	om	relevant.	Prøven	
kan	bare	erstattes	med	bestått	flygesimulator-	og/eller	flygeopplæring	som	angitt	i	punkt	f)	1)	for	omstilling	
til	en	flytype.

g)	 Gjentatt	opplæring	og	kontroll	—	Drift	i	dårlig	sikt

1)	 Operatøren	 skal	 i	 tilknytning	 til	 vanlig	 gjentatt	 opplæring	 og	 operatørens	 ferdighetskontroller	 sikre	 at	 en	
flygers	kunnskaper	og	evne	til	å	utføre	oppgavene	knyttet	til	de	bestemte	driftskategorier	som	vedkommende	
er	godkjent	for,	blir	kontrollert.	Antallet	innflyginger	som	kreves	innenfor	gyldighetsperioden	av	operatørens	
ferdighetskontroll	 (som	angitt	 i	OPS	1.965	b))	er	minst	 tre,	hvorav	én	kan	erstattes	med	en	innflyging	og	
landing	i	flyet	med	bruk	av	godkjente	kategori	II-	eller	III-prosedyrer.	Én	avbrutt	innflyging	skal	flys	under	
gjennomføringen	 av	 operatørens	 ferdighetskontroll.	 Dersom	 operatøren	 er	 autorisert	 til	 å	 gjennomføre	
avganger	med	RVR	på	mindre	enn	150/200	meter,	skal	minst	én	LVTO	ved	laveste	gjeldende	minsteverdier	
flys	i	løpet	av	operatørens	ferdighetskontroll.

2)	 For	kategori	III-drift	skal	en	operatør	bruke	en	flygesimulator.

3)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 det	 for	 kategori	 III-drift	 med	 fly	 med	 et	 sviktsikkert	 flygekontrollsystem	 blir	
gjennomført	 en	avbrutt	 innflyging	 som	 følge	av	autopilotsvikt	ved	eller	under	beslutningshøyde	når	 siste	
rapporterte	RVR	var	300	meter	eller	lavere,	minst	én	gang	i	et	tidsrom	på	tre	påfølgende	ferdighetskontroller	
hos	operatøren.

4)	 Myndigheten	kan	tillate	at	gjentatt	opplæring	og	kontroll	gjennomføres	for	kategori	II-	og	LVTO-drift	i	en	
flytype	der	ingen	flygesimulator	som	representerer	vedkommende	flytype,	eller	et	godtakbart	alternativ,	er	
tilgjengelig.

Merknad:  Aktuell	erfaring	med	LVTO	og	kategori	II/III	basert	på	automatiske	innflyginger	og/eller	
automatiske	landinger	vedlikeholdes	ved	gjentatt	opplæring	og	kontroll	som	angitt	i	dette	
tillegg.

________
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Tillegg 1 til OPS 1.455

Drift i dårlig sikt — Driftsprosedyrer

a) Alminnelige bestemmelser. Drift i dårlig sikt omfatter

1) manuell avgang (med eller uten elektronisk veiledningssystem),

2)	 auto-koplet	innflyging	til	under	DH,	fulgt	av	manuell	utflating,	landing	og	utrulling,

3)	 auto-koplet	innflyging	fulgt	av	automatisk	utflating,	automatisk	landing	og	manuell	utrulling,	og

4)	 auto-koplet	innflyging	fulgt	av	automatisk	utflating,	automatisk	landing	og	automatisk	utrulling,	når	gjeldende	
RVR er mindre enn 400 meter.

Merknad 1: Et hybridsystem kan brukes ved alle disse driftsformer.

Merknad 2: Andre	former	for	veiledningssystemer	eller	former	for	visning	kan		sertifiseres	og	godkjennes.

b) Prosedyrer og driftsinstrukser

1)	 Nøyaktig	 art	 og	omfang	av	de	prosedyrer	og	 instrukser	 som	gis,	 avhenger	 av	hvilket	flybåret	 utstyr	 som	
brukes og hvilke prosedyrer som følges i førerkabinen. Operatøren skal i driftshåndboken klart fastsette 
flygebesetningsmedlemmenes	oppgaver	under	avgang,	innflyging,	utflating,	utrulling	og	avbrutt	innflyging.	
Det	skal	legges	særlig	vekt	på	flygebesetningens	ansvar	under	overgang	fra	ikke-visuelle	forhold	til	visuelle	
forhold, og på prosedyrene som benyttes når siktforholdene blir dårligere eller tekniske feil inntreffer. Særlig 
oppmerksomhet skal vies fordelingen av oppgaver i førerkabinen for å sikre at arbeidsbelastningen for 
flygeren	som	treffer	beslutningen	om	å	lande	eller	avbryte	innflygingen,	gjør	at	vedkommende	kan	vie	sin	
fulle oppmerksomhet til overvåking og til beslutningsprosessen.

2)	 Operatøren	skal	angi	de	detaljerte	driftsprosedyrer	og	-instrukser	i	driftshåndboken.	Instruksene	skal	være	i	
samsvar	med	begrensninger	og	obligatoriske	prosedyrer	som	står	i	flygehåndboken,	og	skal	særlig	omfatte	
følgende punkter:

i)	 kontroll	av	at	utstyret	i	flyet	fungerer	tilfredsstillende,	både	før	avgang	og	under	flyging,

ii)	 virkninger	for	minsteverdier	som	følge	av	statusendringer	ved	bakkeanlegg	og	flybåret	utstyr,

iii)	 prosedyrer	ved	avgang,	innflyging,	utflating,	landing,	utrulling	og	avbrutt	innflyging,

iv)	 prosedyrer	som	skal	følges	ved	svikt,	alarmer	og	andre	unormale	situasjoner,

v) minste visuelle referanse som kreves,

vi)	 viktigheten	av	riktig	sittestilling	og	riktig	øyeposisjon,

vii) tiltak som kan bli nødvendig på grunn av forverret visuell referanse,

viii)	 tildeling	 av	 besetningens	 oppgaver	 under	 gjennomføringen	 av	 prosedyrer	 i	 henhold	 til	 punkt	 
i)-iv)	og	vi)	ovenfor,	for	at	fartøysjefen	hovedsakelig	skal	kunne	konsentrere	seg	om	overvåking	og	
beslutningstaking,

ix)	 krav	 om	 at	 alle	 høydemeldinger	 under	 200	 fot	 skal	 bygge	 på	 radiohøydemåleren,	 og	 at	 én	 flyger	
kontinuerlig	overvåker	flygeinstrumentene	inntil	landingen	er	fullført,

x) krav om beskyttelse av det sensitive området for retningsindikatoren,

xi)		 bruk	av	opplysninger	som	gjelder	vindhastighet,	vindskjær,	turbulens,	forurensning	av	rullebanen	og	
bruk	av	flere	RVR-målinger,

xii)		 prosedyrer	 som	 anvendes	 i	 tilknytning	 til	 opplæringsinnflyginger	 og	 landing	 på	 rullebaner	 der	
flyplassprosedyrer	for	kategori	II	eller	kategori	III	ikke	er	innført	i	sin	helhet,

xiii)		 driftsbegrensninger	knyttet	til	luftdyktighetssertifisering,	og

xiv)		 opplysninger	om	største	tillatt	avvik	for	ILS-glidebaneindikator	og/eller	retningsindikator.

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.465

Minimumssikt	for	VFR-drift

Luftromklasse A	B	C	D	E	
(merknad 1) F	G

Over	900	m	(3	000	fot)	AMSL	
eller	 over	 300	 m	 (1	 000	 fot)	
over	 bakken,	 idet	 det	 høyeste	
velges

Over	900	m	(3	000	fot)	AMSL	
eller	over	300	m	(1	000	fot)	over	
bakken,	idet	det	høyeste	velges

Avstand	fra	skyer 1	500	m	vannrett

300	m	(1	000	fot)	loddrett

Klar	 av	 skyer	 og	 med	
jordoverflaten	i	sikte

Flysikt 8	km	ved	og	over	3	050	m	(10	000	fot)	AMSL	(merknad 
2),	5	km	under	3	050	m	(10	000	fot)	AMSL

5	km	(merknad 3)

Merknad 1: VMC-minsteverdier	 for	 klasse	A-luftrom	 er	 tatt	med	 som	 veiledning,	men	 det	 innebærer	 ikke	 godkjenning	 av	VFR-
flyginger	i	klasse	A-luftrom.

Merknad 2: Når	gjennomgangshøyden	er	lavere	enn	3	050	meter	(10	000	fot)	AMSL,	skal	FL	100	brukes	istedenfor	10	000	fot.
Merknad 3: Fly	i	kategori	A	og	B	kan	drives	med	flysikt	ned	til	3	000	meter,	forutsatt	at	vedkommende	lufttrafikktjenesteenhet	tillater	

bruk	av	en	flysikt	mindre	enn	5	km,	og	at	forholdene	er	slik	at	sannsynligheten	for	å	møte	annen	trafikk	er	liten,	og	IAS	er	
140	knop	eller	mindre.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/420 24.10.2013

KAPITTEL	F

ALMINNELIG YTELSE

OPS 1.470

Virkeområde

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flermotors	 turbopropdrevne	fly	med	flere	enn	ni	godkjente	passasjerseter	eller	største	
masse	 ved	 avgang	 på	 over	 5	 700	 kg,	 og	 alle	 flermotors	 turbojetdrevne	 fly,	 drives	 i	 samsvar	med	 kapittel	 G	
(ytelsesklasse	A).

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	propelldrevne	fly	med	ni	eller	færre	godkjente	passasjerseter	og	største	masse	ved	avgang	
på	5	700	kg	eller	mindre,	drives	i	samsvar	med	kapittel	H	(ytelsesklasse	B).

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	fly	drevet	av	stempelmotorer	og	med	flere	enn	ni	godkjente	passasjerseter	eller	største	
masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg,	drives	i	samsvar	med	kapittel	I	(ytelsesklasse	C).

d)	 Dersom	det	 ikke	er	mulig	fullt	ut	å	oppfylle	kravene	i	det	aktuelle	punkt	på	grunn	av	særlige	egenskaper	ved	
konstruksjonen	(f.eks.	overlydsfly	eller	sjøfly),	skal	operatøren	anvende	godkjente	ytelsesstandarder	som	sikrer	et	
sikkerhetsnivå	tilsvarende	det	som	kreves	i	det	relevante	kapittel.

OPS 1.475

Alminnelige	bestemmelser

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyets	masse

1)	 idet	avgangen	begynnes,

eller	ved	endring	av	planene	underveis,

2)	 ved	det	punkt	som	den	reviderte	driftsreiseplanen	gjelder	fra,

ikke	er	større	enn	at	kravene	til	masse	i	det	aktuelle	kapittelet	kan	oppfylles	for	den	flygingen	som	skal	utføres,	idet	
det	tas	hensyn	til	forventede	massereduksjoner	utover	i	flygingen	samt	til	slik	drivstoffdumping	som	det	gis	adgang	til	
i	det	aktuelle	kravet.

b)	 Operatøren	skal	 sikre	at	godkjente	ytelsesdata	 i	flygehåndboken	brukes	 til	 å	 fastslå	om	kravene	 i	det	aktuelle	
kapittelet	er	oppfylt,	om	nødvendig	supplert	med	andre	data	som	kan	godtas	av	luftfartsmyndigheten,	slik	det	er	
angitt	i	det	relevante	kapittelet.	Ved	anvendelse	av	faktorene	beskrevet	i	det	relevante	kapittelet	kan	det	tas	hensyn	
til	eventuelle	driftsfaktorer	som	det	allerede	er	korrigert	for	i	flygehåndbokens	ytelsesdata,	slik	at	man	unngår	å	
korrigere	for	de	samme	faktorene	to	ganger.

c)	 Ved	overholdelse	av	kravene	i	det	relevante	kapittelet	skal	det	 tas	 tilstrekkelig	hensyn	til	flyets	konfigurasjon,	
miljøforholdene	og	bruk	av	systemer	som	har	negativ	innvirkning	på	ytelsen.

d)	 For	ytelsesformål	kan	en	fuktig	rullebane	som	ikke	er	gressrullebane,	anses	som	tørr.

e)	 Operatøren	skal	ta	hensyn	til	kartenes	nøyaktighet	når	vedkommende	vurderer	oppfyllelse	av	avgangskravene	i	
det	relevante	kapittelet.
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OPS 1.480

Terminologi

a)	 Uttrykkene	som	er	brukt	i	kapittel	F,	G,	H,	I	og	J,	har	følgende	betydning:

1)	 Tilgjengelig	 akselerasjon-stopp-strekning	 (ASDA):	 Lengden	 av	 tilgjengelig	 avgangsrullestrekning	 pluss	
lengden	av	stoppbanen,	dersom	en	slik	stoppbane	er	erklært	tilgjengelig	av	vedkommende	myndighet	og	er	i	
stand	til	å	bære	flyets	vekt	under	de	rådende	driftsforhold.

2)	 Forurenset	rullebane:	En	rullebane	ansees	å	være	forurenset	dersom	mer	enn	25	%	av	rullebanens	overflate,	
(uansett	om	det	er	på	avgrensede	områder	eller	ikke),	innenfor	den	påkrevde	lengden	og	bredden	som	brukes,	
er	dekket	av	følgende:

i)	 overflatevann	av	mer	enn	3	mm	(0,125	tommers)	dybde,	eller	av	snøslaps	eller	løssnø,	tilsvarende	mer	
enn	3	mm	(0,125	tommer)	vann,

ii)	 snø	som	er	blitt	sammenpresset	til	en	fast	masse	som	motstår	ytterligere	sammenpressing	og	vil	holde	seg	
sammen	eller	brekke	opp	i	klumper	dersom	den	tas	opp	(sammenpresset	snø),	eller

iii)	 is,	herunder	våt	is.

3)	 Fuktig	rullebane:	En	rullebane	ansees	å	være	fuktig	dersom	overflaten	ikke	er	tørr,	men	fuktigheten	på	den	
ikke	gjør	den	blank.

4)	 Tørr	rullebane:	En	tørr	rullebane	er	en	rullebane	som	verken	er	våt	eller	forurenset,	og	omfatter	de	rullebaner	
med	fast	dekke	som	er	særlig	preparert	med	riller	eller	porøst	dekke	og	vedlikeholdt	for	å	kunne	opprettholde	
bremseeffekt	«som	for	tørr	rullebane»	selv	når	det	er	fuktighet	til	stede.

5)	 Tilgjengelig	landingsstrekning	(LDA):	Den	lengde	av	rullebanen	som	er	erklært	tilgjengelig	av	vedkommende	
myndighet,	og	som	er	egnet	til	utrulling	for	et	fly	som	lander.

6)	 Største	godkjente	passasjerseteantall:	Største	passasjersetekapasitet	som	anvendes	av	operatøren	for	ett	enkelt	
fly,	bortsett	fra	flygerseter	eller	seter	i	førerkabinen	og	eventuelt	seter	for	kabinbesetningen,	som	er	godkjent	
av	myndigheten	og	angitt	i	driftshåndboken.

7)	 Tilgjengelig	 avgangsstrekning	 (TODA):	 Lengden	 av	 tilgjengelig	 avgangsrullestrekning	 pluss	 lengden	 av	
tilgjengelig	hinderfritt	stigeområde.

8)	 Masse	ved	avgang:	Massen	av	et	fly	ved	avgang	er	flyets	masse,	herunder	samtlige	gjenstander	og	personer	
om	bord,	idet	rulling	ved	avgang	begynnes.

9)	 Tilgjengelig	avgangsrullestrekning	(TORA):	Den	lengde	av	rullebanen	som	er	erklært	tilgjengelig	av	relevant	
myndighet,	og	som	er	egnet	til	rulling	for	et	fly	ved	avgang.

10)	 Våt	rullebane:	En	rullebane	ansees	å	være	våt	dersom	rullebanen	er	dekket	med	vann	eller	tilsvarende,	men	i	
mindre	mengder	enn	angitt	i	punkt	a)	2),	eller	dersom	det	er	tilstrekkelig	med	fuktighet	på	rullebanedekket	til	
at	det	blir	speilende,	men	uten	nevneverdige	områder	med	stillestående	vann.

b)	 Betydningen	av	uttrykkene	«akselerasjon-stopp-strekning»,	«avgangsstrekning»,	«avgangsrullestrekning»,	«netto	
flygebane	etter	avgang»,	«netto	flygebane	underveis	med	én	motor	ute	av	drift»	og	«netto	flygebane	underveis	
med	 to	motorer	ute	av	drift»,	 slik	de	gjelder	flyet,	 er	definert	 i	 luftdyktighetskravene	 som	flyet	 er	 sertifisert	 i	
henhold	 til,	eller	angitt	av	myndigheten	dersom	den	anser	at	definisjonen	er	utilstrekkelig	for	overholdelse	av	
driftsmessige	ytelsesbegrensninger.

________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/422 24.10.2013

KAPITTEL	G

YTELSESKLASSE A

OPS 1.485

Alminnelige	bestemmelser

a)	 Operatøren	 skal,	 for	 å	 fastslå	 om	 kravene	 i	 dette	 kapittel	 er	 oppfylt,	 sikre	 at	 de	 godkjente	 ytelsesdata	 i	
flygehåndboken	om	nødvendig	suppleres	med	andre	data	som	kan	godtas	av	 luftfartsmyndigheten,	dersom	de	
godkjente	ytelsesdata	i	flygehåndboken	er	utilstrekkelige	med	hensyn	til	punkter	som

1)	 å	ta	hensyn	til	dårlige	driftsforhold	som	med	rimelighet	kan	forventes,	for	eksempel	avgang	og	landing	på	
forurensede	rullebaner,	og

2)	 å	ta	hensyn	til	muligheten	for	motorsvikt	i	alle	faser	av	flygingen.

b)	 Operatøren	skal	for	våte	og	forurensede	rullebaner	sikre	at	det	benyttes	ytelsesdata	som	er	bestemt	i	samsvar	med	
gjeldende	krav	til	sertifisering	av	store	fly	eller	tilsvarende	som	kan	godtas	av	myndigheten.

OPS 1.490

Avgang

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	massen	ved	avgang	ikke	overstiger	største	masse	ved	avgang	som	angitt	i	flygehåndboken	
for	trykkhøyden	og	temperaturen	i	omgivelsene	på	avgangsflyplassen.

b)	 Operatøren	skal	oppfylle	følgende	krav	ved	fastsettelse	av	største	tillatte	masse	ved	avgang:

1)	 Akselerasjon-stopp-strekningen	skal	ikke	overstige	tilgjengelig	akselerasjon-stopp-strekning.

2)	 Avgangsstrekningen	skal	ikke	overstige	tilgjengelig	avgangsstrekning,	med	et	hinderfritt	stigeområde	som	
ikke	overstiger	halvparten	av	tilgjengelig	avgangsstrekning.

3)	 Strekningen	for	rulling	ved	avgang	skal	ikke	overstige	tilgjengelig	strekning	for	rulling	ved	avgang.

4)	 Verdiene	for	hastigheten	V1	skal	være	de	samme	for	både	avbrutt	og	fortsatt	avgang	ved	overholdelse	av	dette	
punkt.

5)	 På	en	våt	eller	forurenset	rullebane	skal	massen	ved	avgang	ikke	overstige	den	som	er	tillatt	for	avgang	på	en	
tørr	rullebane	under	de	samme	forhold.

c)	 Ved	overholdelse	av	punkt	b)	ovenfor,	skal	en	operatør	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyplassens	trykkhøyde,

2)	 omgivelsestemperaturen	på	flyplassen,

3)	 rullebaneforhold	og	type	rullebanedekke,

4)	 rullebanehellingen	i	avgangsretningen,

5)	 høyst	 50	 %	 av	 den	 rapporterte	 motvindskomponenten	 eller	 minst	 150	 %	 av	 den	 rapporterte	
medvindskomponenten,	og

6)	 en	eventuell	reduksjon	av	rullebanelengden	på	grunn	av	oppstillingen	av	flyet	før	avgang.
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OPS 1.495

Hinderklaring	ved	avgang

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	netto	stigebane	etter	avgang	klarer	alle	hindringer	med	en	loddrett	avstand	på	minst	35	
fot	eller	med	en	vannrett	avstand	på	minst	90	meter	pluss	0,125	×	D,	der	D	er	den	vannrette	avstanden	flyet	har
tilbakelagt	 fra	 enden	av	 tilgjengelig	avgangsstrekning,	 eller	 enden	av	avgangsstrekningen	dersom	en	 sving	er
planlagt	 før	enden	av	 tilgjengelig	avgangsstrekning.	For	fly	med	vingespenn	på	mindre	enn	60	meter	kan	det
anvendes	en	vannrett	hinderklaring	på	halvparten	av	flyets	vingespenn	pluss	60	meter	pluss	0,125	×	D.

b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	skal	operatøren	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyets	masse	idet	avgangsstrekningen	begynnes,

2)	 flyplassens	trykkhøyde,

3)	 omgivelsestemperaturen	på	flyplassen,	og

4)	 høyst	 50	 %	 av	 den	 rapporterte	 motvindskomponenten	 eller	 minst	 150	 %	 av	 den	 rapporterte
medvindskomponenten.

c)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	gjelder	følgende:

1)	 Kursendringer	skal	ikke	tillates	opp	til	det	punkt	der	netto	stigebane	etter	avgang	har	nådd	en	høyde	som	
tilsvarer	halvparten	av	vingespennet,	men	minst	50	fot	over	høyden	til	enden	av	tilgjengelig	avgangsstrekning.	
Deretter,	opptil	en	høyde	av	400	fot,	antas	det	at	flyet	ikke	krenger	mer	enn	15°.	Høyere	enn	400	fot	kan	det
planlegges	med	krengning	på	mer	enn	15°,	men	ikke	mer	enn	25°.

2)	 Alle	deler	av	netto	flygebane	etter	avgang	der	flyet	må	krenge	mer	enn	15°	skal	klare	alle	hindringer	innenfor
de	vannrette	avstander	angitt	i	a),	d)	og	e)	i	dette	punkt,	med	en	loddrett	avstand	på	minst	50	fot.

3)	 Operatøren	 skal	 anvende	 særlige	 prosedyrer,	 godkjent	 av	 myndigheten,	 for	 å	 kunne	 benytte	 økte	
krengningsvinkler	på	høyst	20°	mellom	200	fot	og	400	fot,	eller	høyst	30°	over	400	fot	(Se	tillegg	1	til	OPS	
1.495	c)	3)).

4)	 Det	skal	tas	tilstrekkelig	hensyn	til	krengningens	innvirkning	på	flygehastigheter	og	flygebane,	herunder	økte
strekninger	som	følge	av	økte	operasjonshastigheter.

d)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor,	i	tilfeller	der	planlagt	flygebane	ikke	krever	kursendringer	på	mer	enn	15°,
behøver	en	operatør	ikke	ta	hensyn	til	hindringer	som	har	en	sideveis	avstand	større	enn

1)	 300	meter,	 dersom	 flygeren	 er	 i	 stand	 til	 å	 opprettholde	 nødvendig	 navigasjonsnøyaktighet	 gjennom	 det	
hinderbegrensede	området,	eller

2)	 600	meter	for	flyginger	under	alle	andre	forhold.

e)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor,	i	tilfeller	der	planlagt	flygebane	ikke	krever	kursendringer	på	mer	enn	15°,
behøver	en	operatør	ikke	ta	hensyn	til	hindringer	som	har	en	sideveis	avstand	større	enn

1)	 600	meter,	 dersom	 flygeren	 er	 i	 stand	 til	 å	 opprettholde	 nødvendig	 navigasjonsnøyaktighet	 gjennom	 det	
hinderbegrensede	området,	eller

2)	 900	meter	for	flyginger	under	alle	andre	forhold.

f) Operatøren	 skal	 fastsette	 beredskapsprosedyrer	 for	 å	 oppfylle	 kravene	 i	 OPS	 1.495	 og	 gi	 en	 sikker	 rute	 der	
hindringer	 unngås,	 slik	 at	 flyet	 er	 i	 stand	 til	 å	 oppfylle	 underveiskravene	 i	 OPS	 1.500	 eller	 lande	 på	 enten
avgangsflyplassen	eller	på	en	alternativ	avgangsflyplass.

OPS 1.500

Underveis	—	Én	motor	ute	av	drift

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	data	for	netto	flygebane	underveis	med	én	motor	ute	av	drift	som	angitt	i	flygehåndboken,
som	er	tilfredsstillende	ut	fra	forventede	værforhold	for	flygingen,	oppfyller	punkt	b)	eller	c)	ved	alle	punktene	
langs	ruten.	Netto	flygebane	skal	ha	en	positiv	gradient	ved	1	500	fot	over	den	flyplassen	der	landingen	antas	utført
etter	motorsvikt.	Under	værforhold	hvor	systemer	for	forebygging	av	isdannelse	er	påkrevd,	skal	innvirkningen	av
slik	bruk	på	netto	flygebane	tas	i	betraktning.
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b)	 Gradienten	til	netto	flygebane	skal	være	positiv	minst	1	000	fot	over	alt	terreng	og	alle	hindringer	langs	ruten,	
innenfor	en	avstand	på	9,3	km	(5	NM)	på	hver	side	av	planlagt	rutetrasé.

c)	 Netto	flygebane	skal	være	slik	at	flyet	kan	fortsette	flygingen	fra	marsjhøyden	til	en	flyplass	der	en	landing	kan	
gjennomføres	 i	 samsvar	med	OPS	1.515	eller	1.520,	etter	 relevans;	netto	flygebane	skal	med	minst	2	000	 fot	
loddrett	klare	alt	terreng	og	alle	hindringer	langs	ruten	innenfor	en	avstand	på	9,3	km	(5	NM)	på	hver	side	av	
rutetraseen,	i	samsvar	med	punkt	1)	til	4):

1)	 Motoren	antas	å	svikte	på	det	mest	kritiske	punktet	langs	ruten.

2)	 	Det	tas	hensyn	til	vindens	virkning	på	flygebanen.

3)	 Drivstoffdumping	 er	 tillatt	 i	 et	 omfang	 som	 gjør	 flyet	 i	 stand	 til	 å	 nå	 flyplassen	 med	 nødvendige	
drivstoffreserver,	forutsatt	at	det	anvendes	en	sikker	prosedyre.

4)	 Flyplassen	der	det	antas	at	flyet	vil	lande	etter	motorsvikt,	skal	oppfylle	følgende	kriterier:

i)	 Ytelseskravene	ved	beregnet	landingsmasse	er	oppfylt.

ii)	 Værrapporter	 eller	 værvarsler,	 eller	 en	 kombinasjon	 av	 dem,	 samt	 rapporter	 om	 rullebaneforholdene	
viser	at	en	sikker	landing	kan	gjennomføres	på	det	beregnede	landingstidspunktet.

d)	 Ved	overholdelse	av	OPS	1.500	skal	en	operatør	øke	breddemarginene	 i	punkt	b)	og	c)	 til	18,5	km	(10	NM),	
dersom	navigasjonsnøyaktigheten	ikke	er	innenfor	95	%.

OPS 1.505

Underveis	—	Fly	med	tre	eller	flere	motorer,	to	motorer	ute	av	drift

a)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 et	 fly	 som	 har	 tre	 eller	 flere	 motorer,	 ved	 standard	 temperatur	 i	 vindstille	 og	 ved	
marsjhastighet	 for	 langdistanseflyging	med	alle	motorer	 i	drift,	 ikke	på	noe	sted	 langs	den	planlagte	 rutetrasé	
befinner	seg	mer	enn	90	minutters	flyging	fra	en	flyplass	der	gjeldende	ytelseskrav	for	beregnet	landingsmasse	
oppfylles,	med	mindre	flyet	overholder	punkt	b)	til	f)	nedenfor.

b)	 Data	for	netto	flygebane	underveis	med	to	motorer	ute	av	drift	skal	være	slik	at	flyet	kan	fortsette	flygingen	under	
de	forventede	værforhold,	fra	det	punkt	der	to	motorer	antas	å	svikte	samtidig,	til	en	flyplass	der	det	er	mulig	å	
lande	og	stanse	flyet	helt	ved	hjelp	av	angitt	prosedyre	for	landing	med	to	motorer	ute	av	drift.	Netto	flygebane	
skal,	innenfor	en	avstand	på	9,3	km	(5	NM)	på	hver	side	av	den	planlagte	rutetraseen,	ha	en	loddrett	klaring	på	
minst	2	000	fot	til	alle	forhøyninger	på	bakken	og	alle	hindringer	langs	ruten.	Ved	høyder	og	i	værforhold	der	
det	 er	nødvendig	å	bruke	 systemer	 for	beskyttelse	mot	 isdannelse,	 skal	det	 tas	hensyn	 til	 virkningen	av	 slike	
systemer	på	data	for	netto	flygebane.	Dersom	navigasjonsnøyaktigheten	ikke	ligger	innenfor	grensen	på	95	%,	
skal	operatøren	øke	breddemarginen	gitt	ovenfor	til	18,5	km	(10	NM).

c)	 De	to	motorene	antas	å	svikte	på	det	mest	kritiske	punkt	av	den	del	av	rutetraseen	der	flyet,	ved	standard	temperatur	
i	vindstille	og	ved	marsjhastighet	for	langdistanseflyging	med	alle	motorer	i	drift,	er	mer	enn	90	minutter	fra	en	
flyplass	der	gjeldende	ytelseskrav	for	beregnet	landingsvekt	er	oppfylt.

d)	 Netto	flygebane	skal	ha	en	positiv	gradient	ved	1	500	fot	over	den	flyplassen	der	landingen	antas	utført	etter	svikt	
i	to	motorer.

e)	 Drivstoffdumping	er	tillatt	i	et	omfang	som	gjør	flyet	i	stand	til	å	nå	flyplassen	med	nødvendige	drivstoffreserver,	
forutsatt	at	det	anvendes	en	sikker	prosedyre.

f)	 Flyets	 beregnede	masse	på	det	 punkt	 der	 de	 to	motorene	 antas	 å	 svikte,	 skal	 ikke	være	mindre	 enn	den	 som	
inkluderer	tilstrekkelig	drivstoff	til	å	fortsette	til	den	flyplass	der	en	landing	planlegges	foretatt	samt	ankomme	
flyplassen	i	en	høyde	på	minst	1	500	fot	direkte	over	landingsområdet,	og	deretter	fly	i	denne	høyden	i	15	minutter.



24.10.2013 Nr.	59/425EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

OPS 1.510

Landing	—	Bestemmelsesflyplass	og	alternative	flyplasser

a)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 flyets	 landingsmasse	 bestemt	 i	 henhold	 til	OPS	 1.475	 a)	 ikke	 overstiger	 den	 største	
landingsmassen	som	er	angitt	for	den	høyde	og	den	aktuelle	temperatur	som	er	forventet	på	beregnet	tidspunkt	for	
landing	ved	bestemmelsesflyplassen	og	alternativ(e)	flyplass(er).

b)	 For	 instrumentinnflyginger	 med	 en	 stigegradient	 for	 avbrutt	 innflyging	 på	 mer	 enn	 2,5	 %	 skal	 en	 operatør	
kontrollere	at	flyets	beregnede	landingsmasse	muliggjør	en	avbrutt	innflyging	med	en	stigegradient	lik	eller	større	
enn	gjeldende	stigegradient	for	avbrutt	innflyging	med	én	motor	ute	av	drift	og	ved	hastighet	og	konfigurasjon	for	
avbrutt	innflyging	(se	gjeldende	krav	til	sertifisering	av	store	fly).	Bruk	av	en	alternativ	metode	skal	være	godkjent	
av	myndigheten.

c)	 For	 instrumentinnflyginger	 med	 beslutningshøyder	 lavere	 enn	 200	 fot	 skal	 en	 operatør	 kontrollere	 at	 flyets	
beregnede	landingsmasse	muliggjør	en	stigegradient	for	avbrutt	innflyging	med	svikt	i	kritisk	motor	og	ved	den	
hastighet	og	konfigurasjon	som	anvendes	i	forbindelse	med	avbrutt	landing,	på	minst	den	høyeste	verdien	av	2,5	%	
eller	offentliggjort	gradient.(se	CS	AWO	243).	Bruk	av	en	alternativ	metode	skal	være	godkjent	av	myndigheten.

OPS 1.515

Landing	—	Tørre	rullebaner

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyets	landingsmasse	bestemt	i	henhold	til	OPS	1.475	a)	for	beregnet	landingstidspunkt	
ved	 bestemmelsesflyplassen	 og	 ved	 en	 alternativ	 flyplass	 muliggjør	 landing	 med	 full	 stopp	 fra	 50	 fot	 over	
rullebaneterskelen

1)	 for	turbojetfly,	innenfor	60	%	av	tilgjengelig	landingsstrekning,

2)	 for	turbopropfly,	innenfor	70	%	av	tilgjengelig	landingsstrekning,	eller

3)	 for	prosedyrer	for	bratte	innflyginger	kan	luftfartsmyndigheten	godkjenne	bruk	av	data	for	landingsstrekning	
utregnet	i	samsvar	med	punkt	a)	1)	eller	a)	2)	ovenfor	etter	relevans,	basert	på	en	høyde	over	baneterskelen	
på	under	50	fot,	men	ikke	under	35	fot	(se	tillegg	1	til	OPS	1.515	a)	3)),

4)	 ved	oppfyllelse	av	kravene	i	punkt	a)	1)	og	a)	2)	ovenfor	kan	myndigheten	unntaksvis,	etter	å	ha	forvisset	
seg	om	at	det	finnes	et	behov	(se	tillegg	1),	godkjenne	bruk	av	kortbanelandingsoperasjoner	i	samsvar	med	
tillegg	1	og	2,	sammen	med	eventuelle	andre	tilleggskrav	som	myndigheten	anser	nødvendige	for	å	sikre	et	
godtakbart	sikkerhetsnivå	i	hvert	enkelt	tilfelle.

b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	skal	operatøren	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyplassens	høyde	over	havet,

2)	 høyst	50	%	av	motvindskomponenten	eller	minst	150	%	av	medvindskomponenten,	og

3)	 rullebanehellingen	i	landingsretningen,	dersom	den	er	større	enn	+/-2	%.

c)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	skal	det	antas	at

1)	 flyet	lander	på	den	mest	fordelaktige	rullebanen	i	vindstille,	og

2)	 flyet	 lander	 på	 den	 rullebanen	 som	mest	 sannsynlig	 blir	 tildelt	 for	 bruk,	 basert	 på	 antatt	 vindretning	 og	
vindstyrke	og	flyets	manøvreringsegenskaper	på	bakken	samt	andre	 forhold	som	 landingshjelpemidler	og	
terreng.

d)	 Dersom	en	operatør	ikke	kan	oppfylle	kravene	i	punkt	c)	1)	ovenfor	for	en	bestemmelsesflyplass	som	har	én	enkelt	
rullebane	der	landing	avhenger	av	en	bestemt	vindkomponent,	kan	et	fly	klareres	dersom	det	er	angitt	to	alternative	
flyplasser	 der	 punkt	 a),	 b)	 og	 c)	 kan	oppfylles	 fullt	 ut.	 Før	 innflyging	 for	 landing	på	 bestemmelsesflyplassen	
begynnes,	skal	fartøysjefen	forvisse	seg	om	at	landing	kan	foretas	ved	fullstendig	overholdelse	av	OPS	1.510	og	
punkt	a)	og	b).
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e)	 Dersom	operatøren	ikke	kan	oppfylle	kravene	i	punkt	c)	2)	ovenfor	for	bestemmelsesflyplassen,	kan	flyet	klareres	
dersom	det	er	angitt	en	alternativ	flyplass	som	gjør	det	mulig	fullt	ut	å	overholde	punkt	a),	b)	og	c).

OPS 1.520

Landing	—	Våte	og	forurensede	rullebaner

a)	 Operatøren	 skal,	 når	 aktuelle	 værrapporter	 eller	 værvarsler,	 eller	 en	kombinasjon	 av	dem,	viser	 at	 rullebanen	
ved	 beregnet	 ankomsttid	 kan	 være	 våt,	 sikre	 at	 tilgjengelig	 landingsstrekning	 tilsvarer	 minst	 115	 %	 av	
landingsstrekningen	som	kreves,	bestemt	i	samsvar	med	OPS	1.515.

b)	 Operatøren	 skal,	 når	 aktuelle	 værrapporter	 eller	 værvarsler,	 eller	 en	kombinasjon	 av	dem,	viser	 at	 rullebanen	
ved	 beregnet	 ankomsttid	 kan	 være	 forurenset,	 sikre	 at	 tilgjengelig	 landingsstrekning	 er	minst	 den	 høyeste	 av	
landingsstrekningen	bestemt	i	samsvar	med	punkt	a)	ovenfor	og	minst	115	%	av	landingsstrekningen	bestemt	i	
samsvar	med	godkjente	data	for	landingsstrekning	på	forurensede	rullebaner	eller	tilsvarende	som	er	godtatt	av	
myndigheten.

c)	 En	landingsstrekning	på	en	våt	rullebane	som	er	kortere	enn	det	som	kreves	i	punkt	a)	ovenfor,	men	ikke	mindre	
enn	det	som	kreves	av	OPS	1.515	a),	kan	brukes	dersom	flygehåndboken	inneholder	særskilt	tilleggsinformasjon	
om	landingsstrekninger	på	våte	rullebaner.

d)	 En	landingsstrekning	på	en	særlig	preparert	forurenset	rullebane	som	er	kortere	enn	det	som	kreves	av	punkt	b)	
ovenfor,	men	ikke	mindre	enn	det	som	kreves	av	OPS	1.515	a),	kan	brukes	dersom	flygehåndboken	inneholder	
særlig	tilleggsinformasjon	om	landingsstrekninger	på	forurensede	rullebaner.

e)	 Ved	overholdelse	av	punkt	b),	c)	og	d)	ovenfor	får	kriteriene	i	OPS	1.515	anvendelse,	med	det	unntak	at	OPS	
1.515	a)	1)	og	2)	ikke	får	anvendelse	på	punkt	b)	ovenfor.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.495 c) 3)

Godkjenning	av	økte	krengningsvinkler

a)	 Ved	bruk	av	økte	krengningsvinkler	som	krever	særskilt	godkjenning,	skal	følgende	kriterier	oppfylles:

1)	 Flygehåndboken	skal	inneholde	godkjente	data	for	nødvendig	økning	i	flygehastigheter	og	data	som	gjør	det	
mulig	å	beskrive	flygebanen	idet	det	tas	hensyn	til	økte	krengningsvinkler	og	hastigheter.

2)	 Visuell	veiledning	skal	være	tilgjengelig	for	tilstrekkelig	navigeringsnøyaktighet.

3)	 Værminsteverdier	og	vindbegrensninger	skal	angis	for	hver	rullebane	og	være	godkjent	av	myndigheten.

4)	 Opplæring	skal	være	i	samsvar	med	OPS	1.975.

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.515 a) 3)

Prosedyrer	for	bratte	innflyginger

a)	 Myndigheten	kan	godkjenne	anvendelse	av	prosedyrer	for	bratte	innflyginger	med	glidebanevinkler	på	4,5°	eller	
mer	og	med	høyder	over	baneterskelen	på	under	50	fot,	men	 ikke	under	35	fot,	 forutsatt	at	 følgende	kriterier	
oppfylles:

1)	 Flygehåndboken	 skal	 angi	 den	 største	 godkjente	 glidebanevinkel,	 enhver	 annen	 begrensning,	 normale	
prosedyrer,	prosedyrer	for	unormale	situasjoner	og	nødssituasjoner	knyttet	til	bratt	innflyging	samt	endringer	
i	data	for	rullebanelengde	ved	bruk	av	kriterier	for	bratt	innflyging.

2)	 Et	egnet	referansesystem	for	glidebane,	som	omfatter	minst	et	visuelt	glidebaneindikasjonssystem,	skal	være	
tilgjengelig	på	enhver	flyplass	der	prosedyrer	for	bratte	innflyginger	skal	gjennomføres.

3)	 Værminsteverdier	skal	være	angitt	og	godkjent	for	enhver	rullebane	som	skal	benyttes	til	bratt	innflyging.	Det	
skal	tas	hensyn	til	følgende:

i)	 situasjonen	med	hensyn	til	hindringer,

ii)	 typen	glidebanereferanse	og	retningsreferanse	mot	rullebanen	som	visuelle	hjelpemidler,	MLS,	3D-NAV,	
ILS,	LLZ,	VOR,	NDB,

iii)	 minste	visuelle	referanse	som	kreves	ved	DH	og	MDA,

iv)	 tilgjengelig	utstyr	om	bord,

v)	 flygerens	kvalifikasjoner	og	særlig	kjennskap	til	flyplassen,

vi)	 begrensninger	og	prosedyrer	i	flygehåndboken,	og

vii)	 kriterier	for	avbrutt	innflyging.

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.515 a) 4)

Drift	med	korte	landinger

a)	 I	forbindelse	med	anvendelse	av	OPS	1.515	a)	4)	kan	strekningen	som	brukes	til	å	beregne	tillatt	landingsmasse,	
bestå	av	den	anvendbare	lengden	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet	pluss	tilgjengelig	erklært	landingsstrekning.	
Myndigheten	kan	godkjenne	slik	drift	etter	følgende	kriterier:

1)	 Påvisning	 av	 behov	 for	 korte	 landinger.	Det	 skal	 foreligge	 en	 klar	 offentlig	 interesse	 for	 og	 driftsmessig	
nødvendighet	av	operasjonen,	på	grunn	av	flyplassens	avsides	beliggenhet	eller	 fysiske	begrensninger	 for	
forlengelse	av	rullebanen.

2)	 Kriterier	for	fly	og	drift

i)	 Korte	landinger	kan	godkjennes	bare	for	fly	der	den	loddrette	avstanden	mellom	banen	til	flygerens	øye	
og	banen	til	laveste	del	av	hjulene,	med	flyet	etablert	på	normal	glidebane,	ikke	overstiger	tre	meter.

ii)	 Ved	fastsettelse	av	flyplassens	driftsmessige	minstekriterier	skal	sikt/RVR	ikke	være	mindre	enn	1,5	km.	
Dessuten	skal	vindbegrensninger	være	angitt	i	driftshåndboken.

iii)	 Flygerens	minsteerfaring,	opplæringskrav	og	særlig	flyplasskjennskap	skal	angis	i	driftshåndboken	for	
slike	operasjoner.

3)	 Det	antas	at	krysningshøyden	over	begynnelsen	av	den	anvendbare	delen	av	det	erklærte	sikkerhetsområdet	
er	50	fot.

4)	 Tilleggskriterier.	 Myndigheten	 kan	 pålegge	 de	 tilleggsvilkår	 den	 anser	 nødvendig	 for	 trygg	 drift,	 idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 flytypens	 egenskaper,	 orografiske	 egenskaper	 ved	 innflygingsområdet,	 tilgjengelige	
innflygingshjelpemidler	og	vurderinger	i	forbindelse	med	avbrutt	innflyging	og	landing.	Slike	tilleggsvilkår	
kan	for	eksempel	være	krav	om	visuelt	glidebanesystem	som	VASI/PAPI.

_________
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Tillegg 2 til OPS 1.515 a) 4)

Flyplasskriterier	for	korte	landinger

a)	 Bruk	av	sikkerhetsområdet	skal	være	godkjent	av	lufthavnsmyndigheten.

b)	 Lengden	av	det	anvendbare	erklærte	sikkerhetsområdet	i	henhold	til	bestemmelsene	1.515	a)	4)	og	dette	tillegg	
skal	ikke	overstige	90	meter.

c)	 Bredden	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet	skal	ikke	være	mindre	enn	det	dobbelte	av	rullebanebredden	eller	det	
dobbelte	av	vingespennet,	idet	den	største	verdien	velges,	sentrert	om	forlengelsen	av	rullebanesenterlinjen.

d)	 Det	erklærte	sikkerhetsområdet	skal	være	fritt	for	hindringer	eller	fordypninger	som	kan	utgjøre	en	fare	for	fly	
som	kommer	 inn	for	 lavt,	og	 ingen	mobil	gjenstand	skal	 tillates	 inne	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet	mens	
rullebanen	brukes	til	korte	landinger.

e)	 Hellingen	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet	skal	ikke	overstige	5	%	oppover	eller	2	%	nedover	i	landingsretningen.

f)	 Ved	denne	type	drift	får	ikke	bærestyrkekravet	i	OPS	1.480	a)	5)	anvendelse	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet.

_________
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KAPITTEL	H

YTELSESKLASSE B

OPS 1.525

Alminnelige	bestemmelser

a)	 Operatøren	skal	ikke	drive	et	enmotorsfly

1)	 om	natten,	eller

2)	 ved	instrumentværforhold,	bortsett	fra	etter	særlige	regler	for	visuell	flyging	(VFR).

Merknad: Begrensninger	i	drift	av	enmotorsfly	omfattes	av	OPS	1.240	a)	6).

b)	 Operatøren	skal	behandle	tomotorsfly	som	ikke	oppfyller	stigekravene	i	tillegg	1	til	OPS	1.525	b),	som	enmotorsfly.

OPS 1.530

Avgang

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	massen	ved	avgang	ikke	overstiger	største	masse	ved	avgang	som	angitt	i	flygehåndboken	
for	trykkhøyden	og	temperaturen	i	omgivelsene	på	avgangsflyplassen.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	den	nominelle	avgangsstrekningen,	slik	den	er	angitt	i	flygehåndboken,	ikke	overstiger

1)	 ved	multiplikasjon	med	en	faktor	på	1,25,	tilgjengelig	avgangsrullebane,	eller

2)	 dersom	en	stoppbane	og/eller	et	hinderfritt	stigeområde	er	tilgjengelig,	følgende:

i)	 tilgjengelig	avgangsrullebane,

ii)	 ved	multiplikasjon	med	en	faktor	på	1,15,	tilgjengelig	avgangsstrekning,	eller

iii)	 ved	multiplikasjon	med	en	faktor	på	1,3,	tilgjengelig	akselerasjon-stopp-strekning.

c)	 Ved	overholdelse	av	punkt	b)	ovenfor	skal	en	operatør	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyets	masse	idet	avgangsstrekningen	begynnes,

2)	 flyplassens	trykkhøyde,

3)	 omgivelsestemperaturen	på	flyplassen,

4)	 rullebaneforhold	og	type	rullebanedekke,

5)	 rullebanehellingen	i	avgangsretningen,	og

6)	 høyst	 50	 %	 av	 den	 rapporterte	 motvindskomponenten	 eller	 minst	 150	 %	 av	 den	 rapporterte	
medvindskomponenten.
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OPS 1.535

Hinderklaring	ved	avgang	—	Flermotorsfly

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	avgangsflygebanen	for	fly	med	to	eller	flere	motorer	som	fastsatt	i	samsvar	med	dette	
punkt	 klarer	 alle	 hindringer	med	 en	 loddrett	margin	 på	minst	 50	 fot,	 eller	med	 en	 vannrett	 avstand	på	minst	
90	meter	pluss	0,125	×	D,	der	D	er	den	vannrette	avstanden	som	flyet	 tilbakelegger	 fra	enden	av	 tilgjengelig	
avgangsstrekning,	 eller	 dersom	 en	 sving	 er	 planlagt	 før	 enden	 av	 tilgjengelig	 avgangsstrekning,	 enden	 av	
avgangsstrekningen,	med	mindre	noe	annet	er	fastsatt	i	punkt	b)	og	c).	For	fly	med	vingespenn	på	mindre	enn	60	
meter	kan	det	anvendes	en	vannrett	hinderklaring	på	halvparten	av	flyets	vingespenn	pluss	60	meter	pluss	0,125	
×	D.	Ved	overholdelse	av	dette	punkt	skal	det	antas

1)	 at	stigebanen	etter	avgang	begynner	i	en	høyde	på	50	fot	over	bakkenivået	ved	enden	av	avgangsstrekningen	
som	kreves	i	OPS	1.530	b),	og	slutter	i	en	høyde	av	1	500	fot	over	bakkenivået,

2)	 at	flyet	ikke	krenger	før	det	har	nådd	en	høyde	på	50	fot	over	bakkenivået,	og	at	krengningsvinkelen	deretter	
ikke	overstiger	15°,

3)	 at	det	oppstår	svikt	i	kritisk	motor	på	det	punkt	av	avgangsflygebanen	med	alle	motorer	i	drift	der	den	visuelle	
referansen	med	sikte	på	å	unngå	hindringer,	forventes	tapt,

4)	 at	avgangsflygebanens	gradient	fra	50	fot	til	høyden	for	antatt	motorsvikt	er	lik	gjennomsnittlig	gradient	med	
alle	motorer	 i	drift	under	stigning	og	overgang	til	underveiskonfigurasjonen	multiplisert	med	en	faktor	på	
0,77,	og

5)	 at	 avgangsflygebanens	 gradient	 fra	 høyden	 som	 nås	 i	 samsvar	 med	 punkt	 4)	 ovenfor,	 til	 enden	 av	
avgangsflygebanen	er	lik	den	stigegradient	underveis	med	en	motor	ute	av	drift	som	er	vist	i	flygehåndboken.

b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor,	i	tilfeller	der	planlagt	flygebane	ikke	krever	kursendringer	på	mer	enn	15°,	
behøver	en	operatør	ikke	ta	hensyn	til	hindringer	som	har	en	sideveis	avstand	større	enn

1)	 300	 m,	 dersom	 flygingen	 utføres	 under	 forhold	 som	muliggjør	 navigering	 basert	 på	 visuelle	 referanser,	
eller	dersom	det	finnes	navigasjonshjelpemidler	til	rådighet	som	gjør	flygeren	i	stand	til	å	opprettholde	den	
planlagte	flygebanen	med	samme	nøyaktighet	(se	tillegg	1	til	OPS	1.535	b)	1)	og	c)	1)),	eller

2)	 600	meter	for	flyginger	under	alle	andre	forhold.

c)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor,	i	tilfeller	der	planlagt	flygebane	ikke	krever	kursendringer	på	mer	enn	15°,	
behøver	en	operatør	ikke	ta	hensyn	til	hindringer	som	har	en	sideveis	avstand	større	enn

1)	 600	m	for	flyginger	under	forhold	som	muliggjør	navigering	basert	på	visuelle	referanser	(se	tillegg	1	til	OPS	
1.535	b)	1)	og	c)	1)),

2)	 900	meter	for	flyginger	under	alle	andre	forhold.

d)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a),	b)	og	c)	ovenfor	skal	en	operatør	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyets	masse	idet	avgangsstrekningen	begynnes,

2)	 flyplassens	trykkhøyde,

3)	 omgivelsestemperaturen	på	flyplassen,	og

4)	 høyst	 50	 %	 av	 den	 rapporterte	 motvindskomponenten	 eller	 minst	 150	 %	 av	 den	 rapporterte	
medvindskomponenten.

OPS 1.540

Underveis	—	Flermotorsfly

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyet,	ved	de	værforhold	som	forventes	for	flygingen,	og	i	tilfelle	én	motor	skulle	svikte	
mens	 resten	 av	motorene	 fungerer	 innenfor	 angitt	 største	 kontinuerlige	motoreffekt,	 er	 i	 stand	 til	 å	 fortsette	
flygingen	ved	eller	over	de	relevante	minstehøyder	som	er	angitt	for	sikker	flyging	i	driftshåndboken,	til	et	punkt	
1	000	fot	over	en	flyplass	der	ytelseskravene	kan	oppfylles.
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b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	gjelder	følgende:

1)	 skal	flyet	ikke	antas	å	fly	ved	en	høyde	som	overstiger	den	høyde	der	stigehastigheten	tilsvarer	300	fot	per	
minutt	med	alle	motorer	i	drift	innenfor	angitte	vilkår	for	største	kontinuerlige	motoreffekt,	og

2)	 skal	antatt	underveisgradient	med	én	motor	ute	av	drift	være	bruttogradienten	for	nedstigning	eller	stigning,	
etter	relevans,	henholdsvis	økt	med	en	gradient	på	0,5	%	eller	redusert	med	en	gradient	på	0,5	%.

OPS 1.542

Underveis	—	Enmotorsfly

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyet	ved	de	værforhold	som	forventes	for	flygingen,	og	i	tilfelle	motorsvikt,	er	i	stand	til	
å	nå	fram	til	et	sted	der	det	kan	gjennomføres	en	sikker	nødlanding.	For	landfly	kreves	et	sted	på	land,	med	mindre	
myndigheten	har	godkjent	noe	annet.

b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	gjelder	følgende:

1)	 skal	flyet	ikke	antas	å	fly	ved	en	høyde	som	overstiger	den	høyde	der	stigehastigheten	tilsvarer	300	fot	per	
minutt	med	motoren	i	drift	innenfor	angitte	vilkår	for	største	kontinuerlige	motoreffekt,	og

2)	 skal	underveisgradienten	antas	å	være	bruttogradienten	for	nedstigning	redusert	med	en	gradient	på	0,5	%.

OPS 1.545

Landing	—	Bestemmelsesflyplass	og	alternative	flyplasser

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 flyets	 landingsmasse	 bestemt	 i	 henhold	 til	 OPS	 1.475	 a)	 ikke	 overstiger	 den	 største	
landingsmassen	 som	er	 angitt	 for	den	høyde	og	den	aktuelle	 temperatur	 som	er	 forventet	på	beregnet	 tidspunkt	 for	
landing	ved	bestemmelsesflyplassen	og	alternativ(e)	flyplass(er).

OPS 1.550

Landing	—	Tørre	rullebaner

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyets	landingsmasse	bestemt	i	henhold	til	OPS	1.475	a)	for	beregnet	landingstidspunkt	
muliggjør	landing	med	full	stopp	fra	50	fot	over	rullebaneterskelen	innenfor	70	%	av	landingsstrekningen	som	er	
tilgjengelig	ved	bestemmelsesflyplassen	og	ved	en	alternativ	flyplass.

1)	 Myndigheten	kan	godkjenne	bruk	av	landingsstrekningsdata	som	er	faktorisert	i	samsvar	med	dette	punkt	på	
grunnlag	av	en	høyde	over	terskelen	på	mindre	enn	50	fot,	men	ikke	under	35	fot	(se	tillegg	1	til	OPS	1.550	
a)).

2)	 Myndigheten	kan	godkjenne	korte	landinger	i	samsvar	med	kriteriene	i	tillegg	2	til	OPS	1.550	a).

b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	skal	en	operatør	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyplassens	høyde	over	havet,

2)	 høyst	50	%	av	motvindskomponenten	eller	minst	150	%	av	medvindskomponenten,

3)	 rullebaneforhold	og	type	rullebanedekke,	og

4)	 rullebanehellingen	i	landingsretningen.

c)	 Ved	klarering	av	et	fly	i	henhold	til	punkt	a)	skal	det	antas	at

1)	 flyet	lander	på	den	mest	fordelaktige	rullebanen	i	vindstille,	og

2)	 flyet	 lander	 på	 den	 rullebanen	 som	mest	 sannsynlig	 blir	 tildelt	 for	 bruk,	 basert	 på	 antatt	 vindretning	 og	
vindstyrke	og	flyets	manøvreringsegenskaper	på	bakken	samt	andre	 forhold	som	 landingshjelpemidler	og	
terreng.
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d)	 Dersom	operatøren	ikke	kan	oppfylle	kravene	i	punkt	c)	2)	ovenfor	for	bestemmelsesflyplassen,	kan	flyet	klareres	
dersom	det	er	angitt	en	alternativ	flyplass	som	gjør	det	mulig	fullt	ut	å	overholde	punkt	a),	b)	og	c).

OPS 1.555

Landing	—	Våte	og	forurensede	rullebaner

a)	 Operatøren	skal,	når	aktuelle	værrapporter	eller	værvarsler,	eller	en	kombinasjon	av	disse,	viser	at	rullebanen	ved	
beregnet	ankomsttid	kan	være	våt,	sikre	at	tilgjengelig	landingsstrekning	minst	tilsvarer	landingsstrekningen	som	
kreves,	bestemt	i	samsvar	med	OPS	1.515,	multiplisert	med	en	faktor	på	1,15.

b)	 Operatøren	skal,	når	aktuelle	værrapporter	eller	værvarsler,	eller	en	kombinasjon	av	dem,	viser	at	rullebanen	ved	
beregnet	ankomsttid	kan	være	forurenset,	sikre	at	landingsstrekningen,	som	bestemmes	ved	hjelp	av	data	som	kan	
myndigheten	kan	godta,	ikke	overstiger	tilgjengelig	landingsstrekning.

c)	 En	landingsstrekning	på	en	våt	rullebane	som	er	kortere	enn	det	som	kreves	i	punkt	a)	ovenfor,	men	ikke	mindre	
enn	det	som	kreves	av	OPS	1.550	a),	kan	brukes	dersom	flygehåndboken	inneholder	særskilt	tilleggsinformasjon	
om	landingsstrekninger	på	våte	rullebaner.

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.525 b)

Alminnelige	bestemmelser	—	Stigning	ved	avgang	og	landing

a)	 Stigning	ved	avgang

1)	 Alle	motorer	i	drift

i)	 Stabil	stigegradient	etter	avgang	skal	være	minst	4	%	med

a)	 avgangseffekt	på	hver	enkelt	motor,

b)	 understellet	nedfelt,	men	dersom	understellet	kan	trekkes	opp	på	høyst	sju	sekunder,	kan	det	antas	å	
være	trukket	opp,

c)	 vingeklaffene	i	avgangsposisjon(er),	og

d)	 en	stigehastighet	som	minst	er	høyere	enn	1,1	VMC	og	1,2	VS1.

2)	 Én	motor	ute	av	drift

i)	 Stabil	stigegradient	ved	en	høyde	på	400	fot	over	avgangsnivået	skal	være	målbart	positiv	med

a)	 den	kritiske	motoren	ute	av	drift	og	dens	propell	i	stilling	for	minste	motstand,

b)	 gjenværende	motor	på	avgangseffekt,

c)	 landingsunderstellet	trukket	opp,

d)	 vingeklaffene	i	avgangsposisjon(er),	og

e)	 en	stigehastighet	tilsvarende	den	som	oppnås	ved	50	fot.

ii)	 Stabil	stigegradient	skal	ikke	være	mindre	enn	0,75	%	ved	en	høyde	på	1	500	fot	over	avgangsnivået	med

a)	 den	kritiske	motoren	ute	av	drift	og	dens	propell	i	stilling	for	minste	motstand,

b)	 gjenværende	motor	høyst	på	største	kontinuerlige	effekt,

c)	 landingsunderstellet	trukket	opp,

d)	 vingeklaffene	trukket	opp,	og

e)	 en	stigehastighet	på	minst	1,2	VS1.

b)	 Stigning	ved	landing

1)	 Alle	motorer	i	drift

i)	 Stabil	stigegradient	skal	være	minst	2,5	%	med

a)	 ikke	 mer	 enn	 den	 motoreffekt	 eller	 skyvekraft	 som	 er	 tilgjengelig	 åtte	 sekunder	 etter	 at	
hastighetsregulatoren	begynner	å	beveges	fra	stilling	for	laveste	tomgangseffekt,

b)	 landingsunderstellet	nedfelt,

c)	 vingeklaffene	i	landingsposisjon,	og

d)	 en	stigehastighet	tilsvarende	VREF.
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2)	 Én	motor	ute	av	drift

i)	 Stabil	stigegradient	skal	ikke	være	mindre	enn	0,75	%	ved	en	høyde	på	1	500	fot	over	landingsnivået	med

a)	 den	kritiske	motoren	ute	av	drift	og	dens	propell	i	stilling	for	minste	motstand,

b)	 gjenværende	motor	høyst	på	største	kontinuerlige	effekt,

c)	 landingsunderstellet	trukket	opp,

d)	 vingeklaffene	trukket	opp,	og

e)	 en	stigehastighet	på	minst	1,2	VS1.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.535 b) 1) og c) 1)

Avgangsstigebane	—	Navigering	basert	på	visuelle	referanser

For	 å	 muliggjøre	 navigering	 basert	 på	 visuelle	 referanser	 skal	 en	 operatør	 sikre	 at	 de	 rådende	 værforhold	 på	
driftstidspunktet,	 herunder	 skydekkehøyde	 og	 sikt,	 er	 slik	 at	 hinder-	 og/eller	 bakkereferansepunkter	 kan	 ses	 og	
identifiseres.	Driftshåndboken	skal	for	den	eller	de	berørte	flyplasser	angi	de	minsteværforhold	som	gjør	det	mulig	for	
flygebesetningen	å	bestemme	og	opprettholde	korrekt	flygevei	i	forhold	til	bakkereferansepunktene,	slike	at	det	sikres	
margin	til	hindringer	og	terreng	som	følger:

a)	 prosedyren	skal	være	klart	definert	ut	fra	bakkereferansepunkter,	slik	at	kursen	som	skal	følges,	kan	analyseres	
med	hensyn	til	krav	til	hinderklaring,

b)	 prosedyren	skal	ta	hensyn	til	flyets	begrensninger	med	hensyn	til	hastighet	framover,	krengningsvinkel	og	vindens	
påvirkning,

c)	 besetningen	skal	ha	til	rådighet	en	skriftlig	beskrivelse	og/eller	en	bildebeskrivelse	av	prosedyren,	og

d)	 de	 begrensende	 miljøforhold	 skal	 være	 angitt	 (f.eks.	 vind,	 skydekke,	 sikt,	 dag/natt,	 omgivelsesbelysning,	
lysmarkering	av	hindringer).

________
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Tillegg 1 til OPS 1.550 a)

Prosedyrer	for	bratte	innflyginger

a)	 Myndigheten	kan	godkjenne	anvendelse	av	prosedyrer	for	bratte	innflyginger	med	glidebanevinkler	på	4,5°	eller	
mer	og	med	høyder	over	baneterskelen	på	under	50	fot,	men	 ikke	under	35	fot,	 forutsatt	at	 følgende	kriterier	
oppfylles:

1)	 Flygehåndboken	 skal	 angi	 den	 største	 godkjente	 glidebanevinkel,	 enhver	 annen	 begrensning,	 normale	
prosedyrer,	prosedyrer	for	unormale	situasjoner	og	nødssituasjoner	knyttet	til	bratt	innflyging	samt	endringer	
i	data	for	rullebanelengde	ved	bruk	av	kriterier	for	bratt	innflyging.

2)	 Et	egnet	referansesystem	for	glidebane,	som	omfatter	minst	et	visuelt	glidebaneindikasjonssystem,	skal	være	
tilgjengelig	på	enhver	flyplass	der	prosedyrer	for	bratte	innflyginger	skal	gjennomføres.

3)	 Værminsteverdier	skal	være	angitt	og	godkjent	for	enhver	rullebane	som	skal	benyttes	til	bratt	innflyging.	Det	
skal	tas	hensyn	til	følgende:

i)	 situasjonen	med	hensyn	til	hindringer,

ii)	 typen	glidebanereferanse	og	retningsreferanse	mot	rullebanen	som	visuelle	hjelpemidler,	MLS,	3D-NAV,	
ILS,	LLZ,	VOR,	NDB,

iii)	 minste	visuelle	referanse	som	kreves	ved	DH	og	MDA,

iv)	 tilgjengelig	utstyr	om	bord,

v)	 flygerens	kvalifikasjoner	og	særlig	kjennskap	til	flyplassen,

vi)	 begrensninger	og	prosedyrer	i	flygehåndboken,	og

vii)	 kriterier	for	avbrutt	innflyging.

__________
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Tillegg 2 til OPS 1.550 a)

Drift	med	korte	landinger

a)	 Strekningen	som	brukes	til	beregning	av	tillatt	landingsmasse	kan	med	hensyn	til	OPS	1.550	a)	2)	bestå	av	den	
anvendbare	lengden	av	det	erklærte	sikkerhetsområdet	pluss	erklært	tilgjengelig	landingsstrekning.	Myndigheten	
kan	godkjenne	slik	drift	etter	følgende	kriterier:

1)	 Bruk	av	sikkerhetsområdet	skal	være	godkjent	av	flyplassmyndigheten.

2)	 Det	erklærte	sikkerhetsområdet	skal	være	fritt	for	hindringer	eller	fordypninger	som	kan	utgjøre	en	fare	for	fly	
som	kommer	inn	for	lavt,	og	ingen	mobil	gjenstand	skal	tillates	inne	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet	mens	
rullebanen	brukes	til	korte	landinger.

3)	 Hellingen	 på	 det	 erklærte	 sikkerhetsområdet	 skal	 ikke	 overstige	 5	 %	 oppover	 eller	 2	 %	 nedover	 i	
landingsretningen.

4)	 Det	 erklærte	 sikkerhetsområdets	 anvendbare	 lengde	 i	 henhold	 til	 bestemmelsene	 i	 dette	 tillegg	 skal	 ikke	
overstige	90	meter.

5)	 Bredden	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet	skal	minst	være	den	dobbelte	av	rullebanebredden,	sentrert	om	
rullebanens	forlengede	midtlinje.

6)	 Det	antas	at	krysningshøyden	over	begynnelsen	av	den	anvendbare	delen	av	det	erklærte	sikkerhetsområdet	
er	på	minst	50	fot.

7)	 Ved	denne	type	drift	får	ikke	bærestyrkekravet	i	OPS	1.480	a)	5)	anvendelse	på	det	erklærte	sikkerhetsområdet.

8)	 Værminsteverdiene	skal	angis	og	godkjennes	for	hver	rullebane	som	skal	brukes,	og	skal	minst	tilsvare	det	
som	er	størst	av	VFR	og	minsteverdiene	for	ikke-presisjonsinnflyging.

9)	 Krav	til	flyger	skal	angis	(jf.	OPS	1.975	a)).

10)	 Myndigheten	kan	pålegge	tilleggsvilkår	som	den	anser	nødvendige	av	hensyn	til	driftssikkerheten,	idet	det	tas	
hensyn	til	flytypens	egenskaper,	innflygingshjelpemidler	og	vurderinger	i	forbindelse	med	avbrutt	innflyging/
landing.

__________
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KAPITTEL	I

YTELSESKLASSE C

OPS 1.560

Alminnelige	bestemmelser

Operatøren	skal,	for	å	fastslå	om	kravene	i	dette	kapittel	er	oppfylt,	sikre	at	de	godkjente	ytelsesdata	i	flygehåndboken	om	
nødvendig	suppleres	med	andre	data	som	kan	godtas	av	myndigheten,	dersom	de	godkjente	ytelsesdata	i	flygehåndboken	
er	utilstrekkelige.

OPS 1.565

Avgang

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	massen	ved	avgang	ikke	overstiger	største	masse	ved	avgang	som	angitt	i	flygehåndboken	
for	trykkhøyden	og	temperaturen	i	omgivelsene	på	avgangsflyplassen.

b)	 Operatøren	skal,	 for	fly	som	har	data	for	avgangsbanens	lengde	i	sine	flygehåndbøker	som	ikke	tar	hensyn	til	
muligheten	 for	motorsvikt,	 sikre	 at	 den	 strekningen	 som	 flyet	 krever	 fra	 begynnelsen	 av	 rulling	 ved	 avgang	
for	å	nå	en	høyde	på	50	fot	over	bakkenivået	med	alle	motorer	 i	drift	og	innenfor	angitte	forhold	med	største	
motoreffekt	ved	avgang,	multiplisert	med	en	faktor	på

1)	 1,33	for	fly	med	to	motorer,	eller

2)	 1,25	for	fly	med	tre	motorer,	eller

3)	 1,18	for	fly	med	fire	motorer,

ikke	overstiger	tilgjengelig	avgangsrullebane	ved	avgangsflyplassen.

c)	 Operatøren	skal,	for	fly	som	har	data	for	avgangsbanens	lengde	i	sine	flygehåndbøker	som	tar	hensyn	til	muligheten	
for	motorsvikt,	sikre	at	følgende	krav	er	oppfylt	i	samsvar	med	spesifikasjonene	i	flygehåndboken:

1)	 Akselerasjon-stopp-strekningen	skal	ikke	overstige	tilgjengelig	akselerasjon-stopp-strekning.

2)	 Avgangsstrekningen	skal	ikke	overstige	tilgjengelig	avgangsstrekning,	med	et	hinderfritt	stigeområde	som	
ikke	overstiger	halvparten	av	tilgjengelig	avgangsstrekning.

3)	 Strekningen	for	rulling	ved	avgang	skal	ikke	overstige	tilgjengelig	strekning	for	rulling	ved	avgang.

4)	 Verdiene	for	hastigheten	V1	skal	være	de	samme	for	både	avbrutt	og	fortsatt	avgang	ved	overholdelse	av	dette	
punkt.

5)	 På	en	våt	eller	forurenset	rullebane	skal	massen	ved	avgang	ikke	overstige	den	som	er	tillatt	for	avgang	på	en	
tørr	rullebane	under	de	samme	forhold.

d)	 Ved	overholdelse	av	bestemmelsene	i	punkt	b)	og	c)	skal	operatøren	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyplassens	trykkhøyde,

2)	 omgivelsestemperaturen	på	flyplassen,

3)	 rullebaneforhold	og	type	rullebanedekke,

4)	 rullebanehellingen	i	avgangsretningen,

5)	 høyst	 50	 %	 av	 den	 rapporterte	 motvindskomponenten	 eller	 minst	 150	 %	 av	 den	 rapporterte	
medvindskomponenten,	og

6)	 en	eventuell	reduksjon	av	rullebanelengden	på	grunn	av	oppstillingen	av	flyet	før	avgang.
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OPS 1.570

Hinderklaring	ved	avgang

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	stigebanen	ved	avgang	med	én	motor	er	ute	av	drift,	klarer	alle	hindringer	med	en	loddrett	
avstand	på	minst	50	fot	pluss	0,01	×	D,	eller	med	en	vannrett	avstand	på	minst	90	meter	pluss	0,125	×	D,	der	D	
er	den	vannrette	strekningen	som	flyet	har	 tilbakelagt	fra	enden	av	tilgjengelig	avgangsstrekning.	For	fly	med	
vingespenn	på	mindre	enn	60	meter	kan	det	anvendes	en	vannrett	hinderklaring	på	halvparten	av	flyets	vingespenn	
pluss	60	meter	pluss	0,125	×	D.

b)	 Stigebanen	ved	avgang	skal	begynne	i	en	høyde	på	50	fot	over	bakkenivået	ved	enden	av	avgangsstrekningen	som	
kreves	i	OPS	1.565	b)	eller	c),	etter	relevans,	og	slutter	i	en	høyde	av	1	500	fot	over	bakkenivået.

c)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	skal	operatøren	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyets	masse	idet	avgangsstrekningen	begynnes,

2)	 flyplassens	trykkhøyde,

3)	 omgivelsestemperaturen	på	flyplassen,	og

4)	 høyst	 50	 %	 av	 den	 rapporterte	 motvindskomponenten	 eller	 minst	 150	 %	 av	 den	 rapporterte	
medvindskomponenten.

d)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	er	kursendringer	ikke	tillatt	før	det	punkt	på	stigebanen	der	en	høyde	på	
50	fot	over	bakkenivået	er	nådd.	Deretter,	opptil	en	høyde	av	400	fot,	antas	det	at	flyet	 ikke	krenger	mer	enn	
15°.	Høyere	enn	400	fot	kan	det	planlegges	med	krengning	på	mer	enn	15°,	men	ikke	mer	enn	25°.	Det	skal	tas	
tilstrekkelig	hensyn	til	krengningens	innvirkning	på	flygehastigheter	og	flygebane,	herunder	økte	strekninger	som	
følge	av	økte	operasjonshastigheter.

e)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor,	i	tilfeller	der	den	planlagte	flygebanen	ikke	krever	kursendringer	på	mer	
enn	15°,	behøver	en	operatør	ikke	ta	hensyn	til	hindringer	som	har	en	sideveis	avstand	større	enn

1)	 300	meter,	 dersom	 flygeren	 er	 i	 stand	 til	 å	 opprettholde	 nødvendig	 navigasjonsnøyaktighet	 gjennom	 det	
hinderbegrensede	området,	eller

2)	 600	meter	for	flyginger	under	alle	andre	forhold.

f)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor,	i	tilfeller	der	den	planlagte	flygebanen	krever	kursendringer	på	mer	enn	15°,	
behøver	en	operatør	ikke	ta	hensyn	til	hindringer	som	har	en	sideveis	avstand	større	enn

1)	 600	meter,	 dersom	 flygeren	 er	 i	 stand	 til	 å	 opprettholde	 nødvendig	 navigasjonsnøyaktighet	 gjennom	 det	
hinderbegrensede	området,	eller

2)	 900	meter	for	flyginger	under	alle	andre	forhold.

g)	 Operatøren	 skal	 fastsette	 beredskapsprosedyrer	 for	 å	 oppfylle	 kravene	 i	 OPS	 1.570	 og	 gi	 en	 sikker	 rute	 der	
hindringer	 unngås,	 slik	 at	 flyet	 er	 i	 stand	 til	 å	 oppfylle	 underveiskravene	 i	 OPS	 1.580	 eller	 lande	 på	 enten	
avgangsflyplassen	eller	på	en	alternativ	avgangsflyplass.

OPS 1.575

Underveis	—	Alle	motorer	i	drift

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyet,	ved	de	værforhold	som	forventes	for	flygingen,	på	et	hvilket	som	helst	punkt	langs	
ruten	eller	ethvert	planlagt	avvik	fra	denne,	er	i	stand	til	å	oppnå	en	stigehastighet	på	minst	300	fot	per	minutt	med	
alle	motorer	i	drift	innenfor	angitte	vilkår	for	største	kontinuerlige	motoreffekt	ved

1)	 minstehøydene	for	sikker	flyging	for	hver	del	av	ruten	som	skal	flys,	eller	ethvert	planlagt	avvik	fra	den	som	
er	angitt	i	eller	beregnet	på	grunnlag	av	opplysninger	i	driftshåndboken	for	flyet,	og

2)	 de	minstehøyder	som	er	nødvendige	for	å	oppfylle	vilkårene	i	OPS	1.580	og	1.585,	etter	relevans.
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OPS 1.580

Underveis	—	Én	motor	ute	av	drift

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyet	ved	de	værforhold	som	forventes	for	flygingen,	og	i	tilfelle	én	motor	skulle	svikte	
ved	et	punkt	 langs	 ruten	eller	 et	planlagt	 avvik	 fra	denne,	mens	den	andre	eller	de	øvrige	motorene	 fungerer	
innenfor	angitt	største	kontinuerlige	motoreffekt,	er	i	stand	til	å	fortsette	flygingen	fra	marsjhøyden	til	en	flyplass	
der	landing	kan	gjennomføres	i	samsvar	med	OPS	1.595	eller	OPS	1.600,	etter	relevans,	og	klare	hindringer	innen	
9,3	km	(5	NM)	på	hver	side	av	planlagt	rutetrasé	med	en	loddrett	klaring	på	minst

1)	 1	000	fot	dersom	stigehastigheten	er	null	eller	større,	eller

2)	 2	000	fot	dersom	stigehastigheten	er	mindre	enn	null.

b)	 Flygebanen	skal	ha	en	positiv	helling	i	en	høyde	på	450	meter	(1	500	fot)	over	den	flyplassen	der	landingen	antas	
utført	etter	svikt	i	én	motor.	

c)	 I	forbindelse	med	dette	punkt	skal	flyets	tilgjengelige	stigehastighet	antas	å	være	150	fot	per	minutt	mindre	enn	
angitt	brutto	stigehastighet.

d)	 Ved	overholdelse	av	dette	avsnitt	skal	en	operatør	øke	breddemarginene	i	punkt	a)	til	18,5	km	(10	NM),	dersom	
navigasjonsnøyaktigheten	ikke	er	innenfor	95	%.

e)	 Drivstoffdumping	er	tillatt	i	et	omfang	som	gjør	flyet	i	stand	til	å	nå	flyplassen	med	nødvendige	drivstoffreserver,	
forutsatt	at	det	anvendes	en	sikker	prosedyre.

OPS 1.585

Underveis	—	Fly	med	tre	eller	flere	motorer,	to	motorer	ute	av	drift

a)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 et	 fly	 som	 har	 tre	 eller	 flere	 motorer,	 ved	 standard	 temperatur	 i	 vindstille	 og	 ved	
marsjhastighet	 for	 langdistanseflyging	med	alle	motorer	 i	drift,	 ikke	på	noe	sted	 langs	den	planlagte	 rutetrasé	
befinner	seg	mer	enn	90	minutters	flyging	fra	en	flyplass	der	gjeldende	ytelseskrav	for	beregnet	landingsmasse	
oppfylles,	med	mindre	flyet	overholder	punkt	b)-f)	nedenfor.

b)	 Den	viste	flygebanen	med	to	motorer	ute	av	drift	skal	tillate	at	flyet	ved	de	forventede	værforhold	og	med	klaring	
av	alle	hindre	innenfor	9,3	km	(5	NM)	på	hver	side	av	planlagt	rutetrasé	med	en	loddrett	avstand	på	minst	2	000	
fot	kan	fortsette	flygingen	til	en	flyplass	der	gjeldende	ytelseskrav	med	beregnet	landingsmasse	oppfylles.

c)	 De	to	motorene	antas	å	svikte	på	det	mest	kritiske	punkt	av	den	del	av	rutetraseen	der	flyet,	ved	standard	temperatur	
i	vindstille	og	ved	marsjhastighet	for	langdistanseflyging	med	alle	motorer	i	drift,	er	mer	enn	90	minutter	fra	en	
flyplass	der	gjeldende	ytelseskrav	for	beregnet	landingsvekt	er	oppfylt.

d)	 Flyets	 beregnede	masse	på	det	 punkt	 der	 de	 to	motorene	 antas	 å	 svikte,	 skal	 ikke	være	mindre	 enn	den	 som	
inkluderer	tilstrekkelig	drivstoff	til	å	fortsette	til	den	flyplass	der	en	landing	planlegges	foretatt	samt	ankomme	
flyplassen	i	en	høyde	på	minst	450	meter	(1	500	fot)	direkte	over	landingsområdet,	og	deretter	fly	i	denne	høyden	
i	15	minutter.

e)	 I	 tilknytning	til	dette	punkt	skal	flyets	 tilgjengelige	stigehastighet	antas	å	være	150	fot	per	minutt	mindre	enn	
angitt.

f)	 Ved	overholdelse	av	dette	avsnitt	skal	en	operatør	øke	breddemarginene	i	punkt	a)	til	18,5	km	(10	NM),	dersom	
navigasjonsnøyaktigheten	ikke	er	innenfor	95	%.

g)	 Drivstoffdumping	er	tillatt	i	et	omfang	som	gjør	flyet	i	stand	til	å	nå	flyplassen	med	nødvendige	drivstoffreserver,	
forutsatt	at	det	anvendes	en	sikker	prosedyre.
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OPS 1.590

Landing	—	Bestemmelsesflyplass	og	alternative	flyplasser

Operatøren	skal	sikre	at	flyets	landingsmasse	bestemt	i	henhold	til	OPS	1.475	a)	ikke	overstiger	den	største	landingsmassen	
som	er	angitt	i	flygehåndboken	for	den	høyde,	og	dersom	dette	er	angitt	i	flygehåndboken,	den	omgivelsestemperatur	
som	er	forventet	på	beregnet	tidspunkt	for	landing	ved	bestemmelsesflyplassen	og	en	alternativ	flyplass.

OPS 1.595

Landing	—	Tørre	rullebaner

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	flyets	landingsmasse	bestemt	i	henhold	til	OPS	1.475	a)	for	beregnet	landingstidspunkt	
muliggjør	landing	med	full	stopp	fra	50	fot	over	rullebaneterskelen	innenfor	70	%	av	landingstrekningen	som	er	
tilgjengelig	ved	bestemmelsesflyplassen	og	ved	en	alternativ	flyplass.

b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	skal	operatøren	ta	hensyn	til	følgende:

1)	 flyplassens	høyde	over	havet,

2)	 høyst	50	%	av	motvindskomponenten	eller	minst	150	%	av	medvindskomponenten,

3)	 typen	rullebanedekke,	og

4)	 rullebanehellingen	i	landingsretningen.

c)	 Ved	klarering	av	et	fly	i	henhold	til	punkt	a)	skal	det	antas	at

1)	 flyet	lander	på	den	mest	fordelaktige	rullebanen	i	vindstille,	og

2)	 flyet	 lander	 på	 den	 rullebanen	 som	mest	 sannsynlig	 blir	 tildelt	 for	 bruk,	 basert	 på	 antatt	 vindretning	 og	
vindstyrke	og	flyets	manøvreringsegenskaper	på	bakken	samt	andre	 forhold	som	 landingshjelpemidler	og	
terreng.

d)	 Dersom	operatøren	ikke	kan	oppfylle	kravene	i	punkt	c)	2)	ovenfor	for	bestemmelsesflyplassen,	kan	flyet	klareres	
dersom	det	er	angitt	en	alternativ	flyplass	som	gjør	det	mulig	fullt	ut	å	overholde	punkt	a),	b)	og	c).

OPS 1.600

Landing	—	Våte	og	forurensede	rullebaner

a)	 Operatøren	skal,	når	aktuelle	værrapporter	eller	værvarsler,	eller	en	kombinasjon	av	dem,	viser	at	rullebanen	ved	
beregnet	ankomsttid	kan	være	våt,	sikre	at	tilgjengelig	landingsstrekning	minst	tilsvarer	landingsstrekningen	som	
kreves,	bestemt	i	samsvar	med	OPS	1.595,	multiplisert	med	en	faktor	på	1,15.

b)	 Operatøren	skal,	når	aktuelle	værrapporter	eller	værvarsler,	eller	en	kombinasjon	av	disse,	viser	at	rullebanen	ved	
beregnet	ankomsttid	kan	være	forurenset,	sikre	at	landingsstrekningen,	som	bestemmes	ved	hjelp	av	data	som	kan	
myndigheten	kan	godta,	ikke	overstiger	tilgjengelig	landingsstrekning.

__________
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KAPITTEL	J

MASSE OG BALANSE

OPS 1.605

Alminnelige	bestemmelser

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.605)

a)	 Operatøren	skal	under	enhver	fase	av	driften	sikre	at	flyets	last,	masse	og	tyngdepunkt	overholder	de	begrensninger	
som	er	angitt	i	den	godkjente	flygehåndboken,	eller	i	driftshåndboken	dersom	denne	er	mer	restriktiv.

b)	 Operatøren	skal	bestemme	et	flys	masse	og	tyngdepunkt	ved	faktisk	veiing	før	flyet	tas	i	bruk	første	gang,	og	
deretter	med	 fire	 års	mellomrom	dersom	 de	 enkelte	 flys	masse	 anvendes,	 og	med	 ni	 års	mellomrom	dersom	
flåtens	masse	anvendes.	De	akkumulerte	virkninger	av	endringer	og	reparasjoner	på	massen	og	balansen	skal	tas	
i	betraktning	og	dokumenteres.	Dessuten	skal	flyene	veies	på	nytt	dersom	virkningen	av	endringer	på	massen	og	
balansen	ikke	er	nøyaktig	kjent.

c)	 Operatøren	 skal	 bestemme	 massen	 av	 alt	 driftsutstyr	 og	 alle	 besetningsmedlemmer,	 herunder	 i	 flyets	 tørre	
driftsmasse,	ved	veiing	eller	ved	bruk	av	standardmasser.	Innvirkningen	av	deres	plassering	på	flyets	tyngdepunkt	
skal	bestemmes.

d)	 Operatøren	 skal	 bestemme	massen	 av	nyttelasten,	 herunder	 enhver	ballast,	 ved	 faktisk	veiing	 eller	 bestemme	
massen	av	nyttelasten	i	samsvar	med	standard	passasjer-	og	bagasjemasser	som	angitt	i	OPS	1.620.

e)	 Operatøren	skal	bestemme	drivstoffmengdens	masse	ved	hjelp	av	faktisk	tetthet,	eller	dersom	denne	ikke	er	kjent,	
tettheten	beregnet	etter	en	metode	som	er	angitt	i	driftshåndboken.

OPS 1.607

Terminologi

a)	 Tørr	driftsmasse:	Den	samlede	massen	av	et	fly	som	er	klart	for	en	bestemt	type	drift,	ikke	medregnet	nyttbart	
drivstoff	og	nyttelast.	Denne	massen	omfatter	for	eksempel

1)	 besetning	og	besetningens	bagasje,

2)	 proviant	og	flyttbart	utstyr	til	betjening	av	passasjerer,	og

3)	 drikkevann	og	toalettkjemikalier.

b)	 Største	masse	uten	drivstoff:	Største	tillatte	masse	for	et	fly	uten	nyttbart	drivstoff.	Massen	av	drivstoff	i	særlige	
tanker	skal	inkluderes	i	massen	uten	drivstoff	dersom	dette	er	uttrykkelig	angitt	i	begrensningene	i	flygehåndboken.

c)	 Største	strukturelle	landingsmasse:	Største	tillatte	samlede	flymasse	ved	landing	under	normale	omstendigheter.

d)	 Største	strukturelle	masse	ved	avgang:	Største	tillatte	samlede	flymasse	ved	begynnelse	av	rulling	ved	avgang.

e)	 Passasjerklassifisering:

1)	 Voksne,	menn	og	kvinner,	er	definert	som	personer	i	alderen	tolv	år	og	oppover.

2)	 Barn	er	definert	som	personer	med	en	alder	på	to	år	og	mer,	men	under	tolv	år.

3)	 Spedbarn	er	definert	som	personer	under	to	år.

f)	 Traffic	Load.	Samlet	masse	av	passasjerer,	bagasje	og	frakt,	herunder	all	ikke-kommersiell	last.
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OPS 1.610

Lasting,	masse	og	balanse

Operatøren	 skal	 i	 driftshåndboken	 angi	 de	 prinsipper	 og	 metoder	 som	 er	 anvendt	 ved	 lasting	 og	 for	 masse-	 og	
balansesystemet	som	oppfyller	kravene	i	OPS	1.605.	Dette	systemet	skal	omfatte	alle	typer	planlagte	operasjoner.

OPS 1.615

Masseverdier	for	besetning

a)	 Operatøren	skal	bruke	følgende	masseverdier	for	å	bestemme	tørr	driftsmasse:

1)	 besetningens	faktiske	masse,	herunder	dens	bagasje,	eller

2)	 standardmasser,	 herunder	 håndbagasje,	 på	 85	 kg	 for	 flygebesetningsmedlemmer	 og	 75	 kg	 for	
kabinbesetningsmedlemmer,	eller

3)	 andre	standardmasser	som	myndigheten	kan	godta.

b)	 Operatøren	skal	korrigere	 tørr	driftsmasse	 for	å	 ta	hensyn	 til	eventuell	 tilleggsbagasje.	Det	skal	 tas	hensyn	 til	
denne	tilleggsbagasjens	plassering	når	flyets	tyngdepunkt	bestemmes.

OPS 1.620

Masseverdier	for	passasjerer	og	bagasje

a)	 Operatøren	skal	beregne	massen	av	passasjerer	og	innsjekket	bagasje	ved	hjelp	av	enten	den	faktiske	massen	av	
hver	person	og	den	faktiske	veide	bagasjemassen,	eller	standard	masseverdier	som	angitt	i	tabell	1	til	3,	unntatt	
når	antallet	passasjerseter	er	mindre	enn	ti.	I	slike	tilfeller	kan	passasjermassen	bestemmes	ved	hjelp	av	muntlig	
utsagn	 fra	 eller	 på	 vegne	 av	 hver	 passasjer	med	 tilføyelse	 av	 en	 forhåndsfastsatt	 konstant	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	
håndbagasje	og	klær.	(Prosedyren	for	å	angi	når	faktiske	masser	eller	standardmasser	skal	velges,	og	prosedyren	
som	skal	følges	ved	bruk	av	muntlige	utsagn,	skal	inkluderes	i	driftshåndboken.)

b)	 Ved	 bestemmelse	 av	 faktisk	masse	 ved	 veiing	 skal	 operatøren	 sikre	 at	 passasjerenes	 personlige	 eiendeler	 og	
håndbagasje	inkluderes.	Slik	veiing	skal	utføres	umiddelbart	før	ombordstigning	og	på	et	nærliggende	sted.

c)	 Ved	veiing	av	passasjerenes	masse	ved	hjelp	av	standardmasseverdier	skal	standardmasseverdiene	i	tabell	1	og	
2	nedenfor	anvendes.	Standardmassene	omfatter	håndbagasje	og	massen	av	eventuelle	spedbarn	under	to	år	som	
bæres	av	en	voksen	i	et	passasjersete.	Spedbarn	som	opptar	egne	passasjerseter,	anses	som	barn	i	henhold	til	dette	
punkt.

d)	 Masseverdier	for	passasjerer	—	20	eller	flere	seter

1)	 Dersom	 det	 samlede	 antallet	 tilgjengelige	 passasjerseter	 i	 et	 fly	 er	 20	 eller	 høyere,	 får	 standardmassene	
for	menn	og	kvinner	 i	 tabell	1	anvendelse.	Som	alternativ	 i	 tilfeller	der	det	samlede	antallet	 tilgjengelige	
passasjerseter	er	30	eller	høyere,	får	«alle	voksne»-masseverdiene	i	tabell	1	anvendelse.

2)	 I	henhold	til	tabell	1	betyr	«feriecharterflyging»	en	charterflyging	som	utelukkende	er	beregnet	å	inngå	i	en	
feriepakketur.	Masseverdiene	for	feriecharterflyging	gjelder	forutsatt	at	høyst	5	%	av	passasjersetene	i	flyet	
benyttes	til	ikke-kommersiell	frakt	av	visse	kategorier	av	passasjerer.

Tabell 1

Passasjerseter
20	og	flere 30	og	flere

Menn Kvinner Alle	voksne

Alle	flyginger	unntatt	feriecharterflyginger 88	kg 70	kg 84	kg

Feriecharterflyginger 83	kg 69	kg 76	kg

Barn 35	kg 35	kg 35	kg
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e)	 Masseverdier	for	passasjerer	—	19	eller	færre	seter

1)	 Dersom	det	samlede	antallet	tilgjengelige	passasjerseter	i	et	fly	er	19	eller	lavere,	får	standardmassene	for	
menn	og	kvinner	i	tabell	2	anvendelse.

2)	 På	flyginger	der	det	 ikke	medbringes	håndbagasje	 i	kabinen,	 eller	der	håndbagasje	beregnes	 for	 seg,	kan	
6	kg	trekkes	fra	ovennevnte	masser	for	menn	og	kvinner.	Gjenstander	som	frakk,	paraply,	en	liten	veske	eller	
håndveske,	lesestoff	eller	et	lite	kamera	anses	ikke	som	håndbagasje	i	henhold	til	dette	punkt.

Tabell 2

Passasjerseter 1-5 6-9 10-19

Menn 104	kg 96	kg 92	kg

Kvinner 86	kg 78	kg 74	kg

Barn 35	kg 35	kg 35	kg

f)	 Masseverdier	for	bagasje

1)	 Dersom	det	samlede	antallet	tilgjengelige	passasjerseter	er	20	eller	høyere,	får	standardmasseverdiene	gitt	
i	 tabell	3	anvendelse	på	hvert	kolli	 innsjekket	bagasje.	For	fly	med	19	eller	 færre	passasjerseter	 skal	den	
faktiske	innsjekkede	bagasjen	bestemt	ved	veiing,	anvendes.

2)	 I	tabell	3

i)	 betyr	«innenriksflyging»	en	flyging	med	opprinnelses-	og	bestemmelsessted	innenfor	grensene	til	én	stat,

ii)	 betyr	«flyginger	innen	den	europeiske	region»	andre	flyginger	enn	innenriksflyginger	med	opprinnelses-	
og	bestemmelsessted	innen	området	angitt	i	tillegg	1	til	OPS	1.620	f),	og

iii)	 betyr	«interkontinentale	flyginger»	flyginger	som	ikke	er	flyginger	innen	den	europeiske	region,	og	som	
har	opprinnelses-	og	bestemmelsessted	på	forskjellige	kontinenter.

Tabell 3

20	eller	flere	seter

Type	flyging Standardmasse	for	bagasje

Innenriks 11	kg

Innen	den	europeiske	region 13	kg

Interkontinental 15	kg

Alle	andre 13	kg

g)	 Dersom	 operatøren	 ønsker	 å	 anvende	 andre	 standardmasseverdier	 enn	 dem	 i	 tabell	 1-3,	 skal	 vedkommende	
underrette	myndigheten	om	sine	begrunnelser	og	innhente	forhåndstillatelse.	Vedkommende	skal	også	inngi	for	
godkjenning	en	detaljert	plan	for	veiingsundersøkelse	og	anvende	den	statistiske	analysemetoden	som	er	gitt	 i	
tillegg	1	til	OPS	1.620	g).	Etter	at	myndigheten	har	verifisert	og	godkjent	resultatene	av	veiingsundersøkelsen,	får	
de	reviderte	standardmasseverdiene	anvendelse	bare	for	denne	operatøren.	De	reviderte	standardmasseverdiene	kan	
benyttes	bare	under	omstendigheter	som	tilsvarer	dem	som	undersøkelsen	er	utført	for.	Dersom	standardmassene	
overstiger	dem	i	tabell	1-3,	skal	slike	høyere	verdier	benyttes.

h)	 Ved	 alle	 flyginger	 der	 det	 fraktes	 et	 betydelig	 antall	 passasjerer	 hvis	 masse,	 herunder	 håndbagasje,	 antas	 å	
overstige	standardverdien	for	passasjermasse,	skal	operatøren	bestemme	den	faktiske	massen	av	passasjerene	ved	
veiing	eller	ved	å	legge	til	en	tilstrekkelig	massetilleggsverdi.

i)	 Dersom	standardmasseverdiene	for	 innsjekket	bagasje	anvendes,	og	et	betydelig	antall	passasjerer	sjekker	 inn	
bagasje	som	forventes	å	overstige	standardbagasjemassen,	skal	operatøren	bestemme	den	faktiske	massen	av	slik	
bagasje	ved	veiing	eller	ved	å	legge	til	en	tilstrekkelig	massetilleggsverdi.

j)	 Operatøren	skal	sikre	at	en	fartøysjef	blir	underrettet	dersom	en	ikke-standardmetode	er	benyttet	for	å	bestemme	
massen	av	lasten,	og	at	denne	metoden	angis	i	masse-	og	balansedokumentasjonen.
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OPS 1.625

Masse-	og	balansedokumentasjon

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.625)

a)	 Operatøren	skal	før	hver	flyging	fastsette	masse-	og	balansedokumentasjon	der	lasten	og	fordelingen	av	den	angis.	
Masse-	og	balansedokumentasjonen	skal	gjøre	det	mulig	for	fartøysjefen	å	fastslå	at	lasten	og	fordelingen	av	den	er	
slik	at	flyets	masse-	og	balansegrenser	ikke	er	overskredet.	Den	som	fastsetter	masse-	og	balansedokumentasjonen,	
skal	navngis	i	dokumentet.	Den	som	fører	tilsyn	med	lastingen	av	flyet,	skal	bekrefte	ved	underskrift	at	lasten	og	
fordelingen	av	den	er	i	samsvar	med	masse-	og	balansedokumentasjonen.	Dette	dokumentet	skal	kunne	godtas	av	
fartøysjefen,	idet	vedkommendes	godkjenning	angis	ved	kontrasignering	eller	tilsvarende.	(Se	også	OPS	1.1055	
a)	12).)

b)	 Operatøren	skal	angi	prosedyrer	for	endringer	i	lasten	som	skjer	i	siste	øyeblikk.

c)	 Med	forbehold	om	myndighetens	godkjenning	kan	operatøren	anvende	alternative	prosedyrer	i	forhold	til	dem	
som	kreves	i	punkt	a)	og	b).

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.605

Masse	og	balanse	—	Alminnelige	bestemmelser

(Se	OPS	1.605)

a)	 Bestemmelse	av	et	flys	tørre	driftsmasse

1)	 Veiing	av	et	fly

i)	 Nye	 fly	 veies	 vanligvis	 ved	 fabrikken,	 og	 kan	 settes	 i	 drift	 uten	 å	 veies	 på	 nytt	 dersom	masse-	 og	
balanseregistre	er	justert	for	eventuelle	endringer	eller	justeringer	på	flyet.	Fly	som	overføres	fra	en	operatør	
med	et	godkjent	massekontrollprogram	 til	en	annen	operatør	med	et	godkjent	massekontrollprogram,	
behøver	ikke	veies	på	ny	før	de	tas	i	bruk	av	mottakende	operatør,	med	mindre	det	er	gått	over	fire	år	
siden	siste	veiing.

ii)	 Hvert	flys	masse	og	tyngdepunktplassering	skal	regelmessig	bestemmes	på	nytt.	Største	intervall	mellom	
to	veiinger	skal	fastsettes	av	operatøren	i	samsvar	med	kravene	i	OPS	1.605	b).	Dessuten	skal	massen	og	
tyngdepunktet	til	hvert	fly	bestemmes	på	nytt	ved

a)	 veiing,	eller

b)	 beregning,	dersom	operatøren	kan	begrunne	gyldigheten	av	valgt	beregningsmetode,	når	kumulative	
endringer	i	tørr	driftsmasse	overstiger	±	0,5	%	av	største	landingsmasse,	eller	når	kumulativ	endring	
i	tyngdepunktplasseringen	overstiger	0,5	%	av	aerodynamisk	middelkorde.

2)	 Flåtens	masse	og	tyngdepunktplassering

i)	 For	en	flåte	eller	en	gruppe	av	fly	av	samme	modell	og	konfigurasjon	kan	det	anvendes	en	gjennomsnittlig	
tørr	driftsmasse	og	 tyngdepunktplassering	 for	flåtens	masse	og	 tyngdepunktplassering,	 forutsatt	 at	de	
enkelte	flys	tørre	driftsmasse	og	tyngdepunktplasseringer	overholder	toleransene	som	er	angitt	i	punkt	ii)	
nedenfor.	Videre	får	kriteriene	angitt	punkt	iii),	iv)	og	a)	3)	nedenfor,	anvendelse.

ii)	 Toleranser

a)	 Dersom	tørr	driftsmasse	for	et	gitt	fly	som	blir	veid,	eller	beregnet	tørr	driftsmasse	for	et	gitt	fly	i	en	
flåte	avviker	med	mer	enn	±	0,5	%	av	største	strukturelle	landingsmasse	fra	fastsatt	tørr	driftsmasse	
for	flåten,	eller	dersom	tyngdepunktplasseringen	avviker	med	mer	enn	±	0,5	%	av	den	aerodynamiske	
middelkorden	i	forhold	til	flåtens	tyngdepunktplassering,	skal	flyet	tas	ut	av	flåten.	Det	kan	opprettes	
separate	flåter,	som	hver	har	ulik	gjennomsnittlig	flåtemasse.

b)	 I	tilfeller	der	flyets	masse	er	innenfor	flåtens	toleranse	for	tørr	driftsmasse,	men	tyngdepunktplasseringen	
er	utenfor	tillatt	flåtetoleranse,	kan	flyet	fortsatt	drives	i	henhold	til	gjeldende	tørr	driftsflåtemasse,	
men	med	en	egen	verdi	for	tyngdepunktplassering.

c)	 Dersom	et	bestemt	fly,	 sammenlignet	med	andre	fly	 i	flåten,	 har	 en	 fysisk	 forskjell	 som	det	kan	
gjøres	nøyaktig	rede	for	(f.eks.	pantry-	eller	setekonfigurasjon),	og	som	fører	til	en	overskridelse	av	
flåtetoleransene,	kan	dette	flyet	fortsatt	være	i	flåten,	dersom	de	nødvendige	korreksjoner	utføres	for	
flyets	masse	og/eller	tyngdepunktplassering.

d)	 Fly	som	det	ikke	er	offentliggjort	noen	aerodynamisk	middelkorde	for,	skal	drives	på	grunnlag	av	
verdiene	 for	 egen	masse	og	 tyngdepunktplassering	eller	underkastes	 en	 særskilt	undersøkelse	og	
godkjenning.

iii)	 Bruk	av	flåteverdier

a)	 Etter	veiing	av	et	fly,	eller	etter	at	det	forekommer	en	endring	i	flyets	utstyr	eller	konfigurasjon,	skal	
operatøren	kontrollere	at	flyet	faller	innenfor	toleransene	angitt	i	punkt	2)	ii).

b)	 Fly	som	ikke	er	blitt	veid	siden	siste	vurdering	av	flåtens	masse,	kan	fortsatt	være	i	en	flåte	som	
drives	med	 flåteverdier,	 forutsatt	 at	 de	 individuelle	 verdiene	 revideres	 ved	 beregning	 og	 holdes	
innenfor	 toleransene	 som	 er	 definert	 i	 punkt	 2)	 ii).	 Dersom	 disse	 individuelle	 verdiene	 ikke	
lenger	faller	innenfor	de	tillatte	toleransene,	skal	operatøren	enten	bestemme	nye	flåteverdier	som	
oppfyller	vilkårene	i	punkt	2)	i)	og	2)	ii),	eller	drive	fly	som	ikke	faller	innenfor	grensene,	med	deres	
individuelle	verdier.
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c)	 For	 å	 kunne	 tilføye	 et	 fly	 i	 en	 flåte	med	 flåteverdier	 skal	 en	 operatør	 ved	 hjelp	 av	 veiing	 eller	
beregning	verifisere	at	de	faktiske	verdiene	faller	innenfor	toleransene	angitt	i	punkt	2)	ii).

iv)	 Ved	 overholdelse	 av	 punkt	 2)	 i)	 skal	 flåteverdier	 oppdateres	 senest	 ved	 avslutningen	 av	 hver	
flåtemasseevaluering.

3)	 Antall	fly	som	skal	veies	for	å	utarbeide	flåteverdier

i)	 Dersom	«n»	er	antallet	fly	i	flåten	som	anvender	flåteverdier,	skal	operatøren	i	tidsrommet	mellom	to	
flåtemasseevalueringer	minst	veie	et	visst	antall	fly	som	fastsatt	i	følgende	tabell:

Antall	fly	i	flåten Minste	antall	veiinger

2	eller	3 n

4-9 (n	+	3)/2

10	eller	flere (n	+	51)/10

ii)	 Ved	valg	av	fly	til	veiing	skal	de	fly	i	flåten	som	det	er	lengst	siden	ble	veid,	velges.

iii)	 Intervallet	mellom	to	flåtemasseevalueringer	skal	ikke	overstige	48	måneder.

4)	 Prosedyre	for	veiing

i)	 Veiingen	skal	utføres	enten	av	produsenten	eller	av	en	godkjent	vedlikeholdsorganisasjon.

ii)	 Normale	forholdsregler	skal	treffes	i	samsvar	med	god	praksis,	for	eksempel

a)	 kontroll	av	at	fly	og	utstyr	er	komplett,

b)	 kontroll	av	at	det	er	redegjort	for	væsker,

c)	 sikring	av	at	flyet	er	rent,	og

d)	 sikring	av	at	veiingen	skjer	i	en	lukket	bygning

iii)	 Alt	utstyr	som	brukes	til	veiing,	skal	være	kalibrert	og	nullstilt,	og	skal	brukes	i	samsvar	med	produsentens	
retningslinjer.	Hver	vekt	skal	kalibreres	av	produsenten,	av	et	offentlig	organ	for	mål	og	vekt	eller	av	en	
godkjent	organisasjon	innen	to	år	eller	i	løpet	av	et	tidsrom	fastsatt	av	produsenten	av	veieutstyret,	idet	
korteste	tidsrom	velges.	Utstyret	skal	gjøre	det	mulig	å	bestemme	flyets	masse	nøyaktig.

b)	 Særlige	 standardmasser	 for	 nyttelast.	 I	 tillegg	 til	 standardmassene	 for	 passasjerer	 og	 innsjekket	 bagasje	 kan	
operatøren	søke	myndigheten	om	godkjenning	for	standardmasser	for	andre	typer	last.

c)	 Lasting	av	fly

1)	 Operatøren	skal	sikre	at	lastingen	av	vedkommendes	fly	utføres	under	tilsyn	av	kvalifisert	personell.

2)	 Operatøren	skal	sikre	at	lastingen	av	gods	samsvarer	med	dataene	som	anvendes	til	å	beregne	flyets	masse	og	
balanse.

3)	 Operatøren	skal	overholde	ytterligere	strukturelle	begrensninger	som	gulvstyrkebegrensninger,	største	 last	
per	løpemeter,	største	last	per	lasterom	og/eller	største	antall	seter.
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d)	 Tyngdepunktsbegrensninger

1)	 Driftsmessig	 tyngdepunktsområde.	 Med	 mindre	 det	 gjøres	 bruk	 av	 setefordeling,	 og	 med	 mindre	 det	
i	 balanseberegningen	 er	 gjort	 nøyaktig	 rede	 for	 virkningen	 av	 antall	 passasjerer	 per	 seterad,	 last	 i	 de
enkelte	lastrom	og	drivstoff	i	de	enkelte	tanker,	skal	det	benyttes	driftsmessige	marginer	på	det	sertifiserte	
tyngdepunktsområdet.	Ved	 bestemmelsen	 av	 tyngdepunktmarginene	 skal	 det	 tas	 hensyn	 til	mulige	 avvik
fra	antatt	 lastfordeling.	Dersom	det	gjøres	bruk	av	 fritt	 setevalg,	 skal	operatøren	 innføre	prosedyrer	 for	å	
sikre	at	flyge-	eller	kabinbesetningen	iverksetter	korrigerende	tiltak	dersom	det	forekommer	et	setevalg	som	
er	 ekstremt	 i	 lengderetningen.	 Tyngdepunktmarginene	 og	 tilknyttede	 driftsprosedyrer,	 herunder	 beregnet
fordeling	av	passasjerer	på	setene,	skal	kunne	godkjennes	av	myndigheten.

2)	 Tyngdepunkt	under	flyging.	Utover	punkt	d)	1)	skal	operatøren	vise	at	prosedyrene	fullt	ut	tar	hensyn	til	den
ekstreme	 variasjonen	 i	 tyngdepunktforskyvning	 under	 flygingen	 som	 følge	 av	 passasjerenes/besetningens	
bevegelser	og	forbruk/overføring	av	drivstoff.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.620 f)

Definisjon	av	området	for	flyginger	innen	den	europeiske	region

Etter	OPS	1.620	f)	er	flyginger	 innen	den	europeiske	region,	utover	 innenriksflyginger,	flyginger	som	gjennomføres	
innen	det	området	som	er	avgrenset	av	følgende	punkter:

— N7200 E04500

— N4000 E04500

— N3500 E03700

— N3000 E03700

— N3000 W00600

— N2700 W00900

— N2700 W03000

— N6700 W03000

— N7200 W01000

— N7200 E04500

som	vist	i	figur	1	nedenfor.

Figur 1

Den	europeiske	region

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.620 g)

Prosedyre	for	å	bestemme	reviderte	standardmasseverdier	for	passasjerer	og	bagasje

a)	 Passasjerer

1)	 Veiing	på	grunnlag	av	 stikkprøvetaking.	Gjennomsnittlig	masse	av	passasjerer	og	deres	håndbagasje	 skal	
bestemmes	 ved	 veiing,	 på	 grunnlag	 av	 stikkprøver.	Utvalget	 av	 stikkprøvene	 skal	 i	 art	 og	 omfang	 være	
representativt	for	passasjervolumet,	idet	det	tas	hensyn	til	typen	drift,	hyppigheten	av	flyginger	på	forskjellige	
ruter,	ut-	og	hjemreiseflyginger,	aktuell	årstid	og	flyets	setekapasitet.

2)	 Utvalgets	omfang.	Prøveplanen	skal	minst	omfatte	vekting	av	den	største	av	følgende	verdier

i)	 et	antall	passasjerer	beregnet	ut	fra	en	pilotprøve	ved	bruk	av	vanlige	statistiske	prosedyrer	og	basert	på	et	
relativt	konfidensintervall	(nøyaktighet)	på	1	%	for	alle	voksne	og	2	%	for	hver	enkelt	gjennomsnittsmasse	
for	henholdsvis	menn	og	kvinner,	og

ii)	 for	fly:

a)	 med	en	passasjersetekapasitet	på	40	eller	mer,	til	sammen	2	000	passasjerer,	eller

b)	 med	en	passasjersetekapasitet	på	mindre	enn	40,	et	samlet	antall	på	50	×	passasjersetekapasiteten.

3)	 Passasjerenes	masse.	Passasjerenes	masse	skal	omfatte	massen	av	passasjerenes	eiendeler	som	medbringes	
ved	 ombordstigning	 i	 flyet.	Ved	 stikkprøvetaking	 for	 å	 fastsette	 passasjerenes	masse	 skal	 spedbarn	 veies	
sammen	med	ledsagende	voksen	(se	også	OPS	1.620	c),	d)	og	e)).

4)	 Veiested.	Stedet	som	velges	for	veiing	av	passasjerer	skal	være	nærmest	mulig	flyet,	på	et	sted	der	en	endring	
i	passasjermassen,	ved	at	passasjerer	kvitter	seg	med	eller	skaffer	flere	personlige	eiendeler,	er	usannsynlig	
før	ombordstigning.

5)	 Veieutstyr.	Veieutstyret	som	skal	brukes	til	veiing	av	passasjerer,	skal	ha	en	kapasitet	på	minst	150	kg.	Massen	
skal	angis	med	høyst	500	g	deling.	Veieutstyret	skal	ha	en	nøyaktighet	på	0,5	%	eller	200	g,	idet	høyeste	verdi	
velges.

6)	 Registrering	 av	 masseverdier.	 For	 hver	 flyging	 i	 undersøkelsen	 skal	 passasjerenes	 masse,	 tilsvarende	
passasjerkategori	(dvs.	menn/kvinner/barn)	og	rutenummer,	registreres.

b)	 Innsjekket	bagasje.	Den	statistiske	prosedyren	for	å	bestemme	revidert	standard	bagasjemasseverdier	på	grunnlag	
av	gjennomsnittlige	bagasjemasser	for	det	minste	påkrevde	prøveantallet,	er	i	hovedsaken	den	samme	som	for	
passasjerer,	 som	angitt	 i	 a)	1).	For	bagasje	er	 relativt	konfidensintervall	 (nøyaktighet)	1	%.	Minst	2	000	kolli	
innsjekket	bagasje	skal	veies.

c)	 Bestemmelse	av	reviderte	standardmasseverdier	for	passasjerer	og	innsjekket	bagasje

1)	 For	å	sikre	at	bruken	av	reviderte	standardmasseverdier	for	passasjerer	og	innsjekket	bagasje,	framfor	bruk	
av	 faktiske	masser	bestemt	ved	veiing,	 ikke	påvirker	driftssikkerheten	negativt,	 skal	det	gjennomføres	en	
statistisk	analyse.	En	slik	analyse	vil	generere	gjennomsnittlige	masseverdier	for	passasjerer	og	bagasje	samt	
andre	data.

2)	 På	fly	med	20	eller	flere	passasjerseter	gjelder	disse	gjennomsnittene	som	reviderte	masseverdier	for	menn	og	
kvinner.

3)	 På	mindre	fly	skal	følgende	tilleggsverdier	legges	til	den	gjennomsnittlige	passasjermassen	for	å	komme	fram	
til	reviderte	standardmasseverdier:

Antall	passasjerseter Nødvendig	masseøkning

1-5 16	kg

6-9 8	kg

10-19 4	kg
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Alternativt	kan	alle	reviderte	standard	(gjennomsnittlige)	masseverdier	for	voksne	benyttes	for	fly	med	30	
eller	flere	passasjerseter.	Reviderte	standard	(gjennomsnitts)	masseverdier	for	innsjekket	bagasje	benyttes	for	
fly	med	20	eller	flere	passasjerseter.

4)	 Operatører	har	mulighet	til	å	inngi	en	detaljert	undersøkelsesplan	til	myndigheten	for	godkjenning	og	deretter	
mulighet	til	å	avvike	fra	den	reviderte	standardmasseverdien,	forutsatt	at	denne	avvikende	verdien	er	bestemt	
ved	hjelp	av	den	prosedyre	som	er	forklart	i	dette	tillegg.	Slike	avvik	skal	vurderes	på	nytt	med	høyst	fem	års	
mellomrom.

5)	 Alle	reviderte	standardmasseverdier	for	voksne	skal	bygge	på	et	forhold	mellom	menn	og	kvinner	på	80/20	for	
alle	flyginger,	unntatt	feriecharterflyginger,	der	det	er	50/50.	Dersom	en	operatør	ønsker	å	oppnå	godkjenning	
for	bruk	av	et	annet	forhold	på	bestemte	ruter	eller	flyginger,	skal	det	inngis	data	til	myndigheten	som	viser	
at	det	alternative	forholdstallet	menn/kvinner	er	et	forsiktig	anslag,	og	dekker	minst	84	%	av	den	faktiske	
fordelingen	menn/kvinner	i	en	stikkprøve	på	minst	100	representative	flyginger.

6)	 Gjennomsnittlige	 masseverdier	 som	 blir	 funnet,	 rundes	 av	 til	 nærmeste	 heltall	 i	 kg.	 Masseverdier	 for	
innsjekket	bagasje	rundes	av	til	nærmeste	0,5	kg,	etter	relevans.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.625

Masse-	og	balansedokumentasjon

a)	 Masse-	og	balansedokumentasjon

1)	 Innhold

i)	 Masse-	og	balansedokumentasjonen	skal	inneholde	følgende	opplysninger:

a)	 flyets	registreringsmerke	og	type,

b)	 rutenummer	og	dato,

c)	 fartøysjefens	identitet,

d)	 identiteten	til	personen	som	har	utarbeidet	dokumentet,

e)	 tørr	driftsmasse	og	tilsvarende	tyngdepunkt	for	flyet,

f)	 drivstoffmassen	ved	avgang	og	massen	av	drivstoff	til	flygingen,

g)	 massen	av	andre	forbruksvarer	enn	drivstoff,

h)	 lastens	sammensetning,	herunder	passasjerer,	bagasje,	gods	og	ballast,

i)	 masse	ved	avgang,	landingsmasse	og	masse	uten	drivstoff,

j)	 lastens	fordeling,

k)	 gjeldende	tyngdepunktposisjoner	for	flyet,	og

l)	 grenseverdier	for	masse	og	tyngdepunkt.

ii)	 Med	 forbehold	 om	myndighetens	 godkjenning	 kan	 en	 operatør	 utelate	 enkelte	 av	 disse	 dataene	 fra	
masse-	og	balansedokumentasjonen.

2)	 Endring	 i	 siste	 øyeblikk.	 Dersom	 det	 forekommer	 en	 endring	 i	 siste	 øyeblikk	 etter	 at	 masse-	 og	
balansedokumentasjonen	er	fullført,	skal	fartøysjefen	gjøres	oppmerksom	på	denne	endringen,	og	den	skal	
inkluderes	 i	 masse-	 og	 balansedokumentasjonen.	 Største	 tillatte	 endring	 i	 antallet	 passasjerer	 eller	 last	 i	
lasterom	som	kan	godtas	som	en	endring	i	siste	øyeblikk,	skal	angis	i	driftshåndboken.	Dersom	dette	antallet	
overskrides,	skal	det	utarbeides	ny	masse-	og	balansedokumentasjon.

b)	 Edb-baserte	systemer.	Dersom	masse-	og	balansedokumentasjon	utarbeides	av	et	edb-basert	system	for	masse	og	
balanse,	skal	operatøren	verifisere	utdataenes	integritet.	Vedkommende	skal	utarbeide	et	system	for	å	kontrollere	
at	endringer	 i	 inndata	 innarbeides	 riktig	 i	 systemet,	og	at	 systemet	virker	korrekt	på	kontinuerlig	basis,	ved	å	
verifisere	utdataene	med	høyst	seks	måneders	mellomrom.

c)	 Masse-	og	balansesystemer	om	bord.	Operatøren	skal	innhente	myndighetens	godkjenning	dersom	vedkommende	
ønsker	å	bruke	et	edb-basert	masse-	og	balansesystem	om	bord	som	hovedkilde	for	klarering.

d)	 Dataforbindelse.	Dersom	masse-	og	balansedokumentasjonen	sendes	til	fly	via	en	dataforbindelse,	skal	en	kopi	av	
den	endelige	masse-	og	balansedokumentasjonen	som	er	godkjent	av	fartøysjefen,	være	tilgjengelig	på	bakken.

__________
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KAPITTEL	K

INSTRUMENTER OG UTSTYR

OPS 1.630

Alminnelig	innledning

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	en	flyging	ikke	begynnes	med	mindre	nødvendige	instrumenter	og	utstyr	i	dette	kapittel

1)	 er	 godkjent,	 unntatt	 som	 angitt	 i	 punkt	 c),	 og	 installert	 i	 samsvar	 med	 gjeldende	 krav,	 herunder	
minsteytelsesstandard	og	krav	til	drift	og	luftdyktighet,	og

2)	 er	i	funksjonsdyktig	stand	for	typen	drift	som	gjennomføres,	unntatt	som	angitt	i	MEL	(jf.	OPS	1.030).

b)	 Minstestandardene	for	instrumentenes	og	utstyrets	ytelse	er	som	angitt	i	gjeldende	ETSO	(European	Technical	
Standard	Orders),	 som	oppført	 i	 gjeldende	CS-TSO	 (Specifications	 on	European	Technical	Standard	Orders),	
med	mindre	andre	ytelsesstandarder	kreves	i	drifts-	og	luftdyktighetsbestemmelsene.	Instrumenter	og	utstyr	som	
overholder	andre	spesifikasjoner	for	utforming	og	ytelse	enn	ETSO	på	dagen	for	OPS-gjennomføring,	kan	fortsatt	
brukes,	eller	installeres,	med	mindre	det	er	fastsatt	tilleggskrav	i	dette	kapittel.	Instrumenter	og	utstyr	som	allerede	
er	godkjent,	behøver	ikke	å	overholde	en	revidert	ETSO	eller	en	annen	revidert	spesifikasjon	enn	ETSO,	med	
mindre	det	er	fastsatt	bestemmelser	med	tilbakevirkende	kraft.

c)	 For	følgende	utstyr	kreves	det	ikke	utstyrsgodkjenning:

1)	 sikringer	som	omhandlet	i	OPS	1.635,

2)	 håndlykter	som	omhandlet	i	OPS	1.640	a)	4),

3)	 presisjonsur	som	omhandlet	i	OPS	1.650	b)	og	1.652	b),

4)	 kartholder	som	omhandlet	i	OPS	1.652	n),

5)	 førstehjelpsskrin	som	omhandlet	i	OPS	1.745,

6)	 medisinsk	nødutstyr	som	omhandlet	i	OPS	1.755,

7)	 megafoner	som	omhandlet	i	OPS	1.810,

8)	 overlevingsutstyr	og	pyroteknisk	signaleringsutstyr	som	omhandlet	i	1.835	a)	og	c),	og

9)	 drivankre	og	utstyr	til	fortøyning,	forankring	eller	manøvrering	av	sjøfly	og	amfibiefly	på	vann	som	omhandlet	
i	OPS	1.840.

10)	 barnesikringsinnretninger	som	omhandlet	i	OPS	1.730	a)	3).

d)	 Dersom	utstyr	skal	brukes	av	et	flygebesetningsmedlem	ved	vedkommendes	plass	under	flyging,	skal	det	lett	kunne	
betjenes	fra	denne	plassen.	Dersom	det	kreves	at	en	utstyrsdel	skal	betjenes	av	flere	enn	ett	besetningsmedlem,	
skal	det	være	slik	installert	at	utstyret	er	klart	til	bruk	fra	et	hvilket	som	helst	sted	der	utstyret	må	kunne	brukes.

e)	 Instrumenter	som	brukes	av	alle	flygebesetningsmedlemmer	skal	være	slik	innrettet	at	flygebesetningsmedlemmene	
fra	 sin	 posisjon	 lett	 kan	 se	 hva	 instrumentene	 viser,	med	minst	mulig	 avvik	 fra	 stillingen	 og	 synslinjen	 som	
vedkommende	vanligvis	har	med	blikket	rettet	forover	langs	flygebanen.	Når	bare	et	enkeltinstrument	kreves	i	et	
fly	som	flys	av	flere	enn	ett	flygebesetningsmedlem,	skal	det	være	slik	installert	at	instrumentet	er	synlig	fra	hvert	
aktuelt	flygebesetningsmedlems	plass.
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OPS 1.635

Elektriske	sikringer

Operatøren	skal	ikke	drive	et	fly	der	det	brukes	sikringer,	med	mindre	det	finnes	reservesikringer	til	bruk	under	flyging	
som	minst	tilsvarer	10	%	av	antallet	sikringer	av	hver	styrke	eller	tre	for	hver	styrke,	idet	det	største	tallet	gjelder.

OPS 1.640

Flyets	driftslys

Operatøren	kan	drive	et	fly	bare	dersom	det	er	utstyrt	med

a)	 for	flyging	om	dagen:

1)	 antikollisjonslys-system,

2)	 belysning	fra	flyets	elektriske	system	for	å	gi	tilstrekkelig	belysning	av	alle	instrumenter	og	utstyr	som	er	
avgjørende	for	sikker	drift	av	flyet,

3)	 belysning	fra	flyets	elektriske	system	for	å	gi	belysning	i	alle	passasjerkabiner,	og

4)	 en	 elektrisk	 håndlykt	 for	 hvert	 besetningsmedlem	 som	 kreves	 om	 bord,	 som	 er	 lett	 tilgjengelig	 for	
besetningsmedlemmene	når	de	sitter	ved	sine	plasser,

b)	 for	nattflyging,	i	tillegg	til	utstyret	som	er	angitt	i	punkt	a)	ovenfor:

1)	 navigasjons-/posisjonslys,	og

2)	 to	landingslys	eller	ett	enkelt	lys	med	to	glødetråder	med	separat	strømforsyning,	og

3)	 lys	som	overholder	internasjonale	bestemmelser	for	å	hindre	kollisjoner	til	sjøs,	dersom	flyet	er	et	sjøfly	eller	
amfibiefly.

OPS 1.645

Vindusviskere

Operatøren	kan	drive	et	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg	bare	dersom	det	ved	hver	
flygerplass	er	utstyrt	med	en	vindusvisker	eller	et	 tilsvarende	hjelpemiddel	til	å	holde	en	del	av	frontglasset	fritt	for	
nedbør.

OPS 1.650

VFR-drift	om	dagen	—	Flyge-	og	navigasjonsinstrumenter	og	tilhørende	utstyr

Operatøren	kan	drive	et	fly	om	dagen	i	samsvar	med	regler	for	visuell	flyging	(VFR)	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	
flyge-	og	navigasjonsinstrumenter	samt	tilhørende	utstyr,	og	om	relevant,	i	samsvar	med	vilkårene	i	følgende	punkter:

a)	 et	magnetisk	kompass,

b)	 et	presisjonsur	som	viser	tiden	i	timer,	minutter	og	sekunder,

c)	 en	følsom	trykkhøydemåler	kalibrert	i	fot,	med	innstilling	av	referansetrykk	kalibrert	i	hektopascal/millibar	og	
justerbar	for	ethvert	lufttrykk	som	med	rimelighet	kan	forventes	under	flyging,
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d)	 en	fartsmåler	kalibrert	i	knop,

e)	 en	stigehastighetsmåler,

f)	 en	sving-	og	krengningsindikator	eller	en	svingkoordinator	som	omfatter	en	krengningsindikator,

g)	 en	flygestillingsindikator,

h)	 en	stabilisert	retningsgyro,	og

i)	 et	hjelpemiddel	i	førerkabinen	som	viser	utvendig	lufttemperatur	kalibrert	i	grader	Celsius,

j)	 for	flyginger	som	ikke	varer	lenger	enn	60	minutter,	som	har	avgang	og	landing	på	samme	flyplass,	og	som	ikke	
går	lenger	enn	50	NM	fra	denne	flyplassen,	kan	instrumentene	angitt	i	punkt	f),	g)	og	h)	ovenfor	og	punkt	k)	4),	
k)	5)	og	k)	6)	nedenfor	i	sin	helhet	erstattes	med	enten	en	sving-	og	krengningsindikator,	eller	en	svingkoordinator	
som	omfatter	en	krengningsindikator,	eller	både	en	flygestillingsindikator	og	en	krengningsindikator.

k)	 Dersom	det	kreves	to	flygere,	skal	styrmannens	plass	ha	egne	instrumenter	som	følger:

1)	 en	følsom	trykkhøydemåler	kalibrert	i	fot,	med	innstilling	av	referansetrykk	kalibrert	i	hektopascal/millibar	
og	justerbar	for	ethvert	lufttrykk	som	med	rimelighet	kan	forventes	under	flyging,

2)	 en	fartsmåler	kalibrert	i	knop,

3)	 en	stigehastighetsmåler,

4)	 en	sving-	og	krengningsindikator	eller	en	svingkoordinator	som	omfatter	en	krengningsindikator,

5)	 en	flygestillingsindikator,	og

6)	 en	stabilisert	retningsgyro.

l)	 Hvert	fartsmålersystem	skal	være	utstyrt	med	et	oppvarmet	pitotrør	eller	et	tilsvarende	hjelpemiddel	til	å	forebygge	
funksjonsfeil	på	grunn	av	enten	kondensering	eller	isdannelse	for

1)	 fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg	eller	et	største	tillatt	passasjerseteantall	på	
mer	enn	ni,

2)	 fly	som	første	gang	fikk	utstedt	et	eget	luftdyktighetsbevis	1.	april	1999	eller	senere.

m)	 Dersom	 det	 er	 obligatorisk	med	 doble	 instrumenter,	 omfatter	 kravene	 atskilte	 visninger	 for	 hver	 flyger	 samt	
atskilte	funksjonsvelgere	eller	annet	tilhørende	utstyr	dersom	dette	er	relevant.

n)	 Alle	fly	skal	være	utstyrt	med	hjelpemidler	som	viser	når	strømforsyningen	til	de	nødvendige	flygeinstrumentene	
ikke	er	tilstrekkelig,	og

o)	 Alle	fly	med	kompressibilitetsbegrensinger	som	ellers	ikke	vises	av	de	påkrevde	fartsmålerne,	skal	være	utstyrt	
med	en	mach-tallindikator	på	hver	flygerplass.

p)	 Operatøren	 kan	 gjennomføre	 VFR-drift	 om	 dagen	 bare	 dersom	 flyet	 er	 utstyrt	 med	 hodetelefoner	 med	
svanehalsmikrofon	eller	tilsvarende	for	hvert	flygebesetningsmedlem	som	tjenestegjør	i	førerkabinen.

OPS 1.652

IFR-drift	om	natten	—	Flyge-	og	navigasjonsinstrumenter	og	tilhørende	utstyr

Operatøren	kan	drive	 et	fly	 i	 samsvar	med	 instrumentflygereglene	 (IFR)	 eller	om	dagen	 i	 samsvar	med	 reglene	 for	
visuell	flyging	(VFR)	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	flyge-	og	navigasjonsinstrumenter	samt	tilhørende	utstyr,	og	om	
relevant,	i	henhold	til	følgende	vilkår:

a)	 et	magnetisk	kompass,

b)	 et	presisjonsur	som	viser	tiden	i	timer,	minutter	og	sekunder,

c)	 to	følsomme	trykkhøydemålere	kalibrert	i	fot,	med	innstilling	av	referansetrykk	kalibrert	i	hektopascal/millibar	
og	justerbar	for	ethvert	lufttrykk	som	med	rimelighet	kan	forventes	under	flyging,	Disse	høydemålerne	skal	ha	
telleverk,	trommel	og	visere	(counter	drum-pointer)	eller	tilsvarende	visning.
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d)	 et	hastighetsmålersystem	med	pitotrørvarmer	eller	tilsvarende	hjelpemiddel	for	forebygging	av	funksjonsfeil	på	
grunn	av	enten	kondensering	eller	isdannelse,	herunder	varselindikasjon	i	tilfelle	svikt	i	pitotrørvarmer.	Kravet	om	
varselindikasjon	ved	svikt	i	pitotrørvarmer	gjelder	ikke	for	fly	med	ni	eller	færre	godkjente	passasjerseter,	eller	
med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	5	700	kg	eller	mindre,	som	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	før	
1.	april	1998,

e)	 en	stigehastighetsmåler,

f)	 en	sving-	og	krengningsindikator,

g)	 en	flygestillingsindikator,

h)	 en	stabilisert	retningsgyro,

i)	 et	hjelpemiddel	i	førerkabinen	som	viser	utvendig	lufttemperatur	kalibrert	i	grader	Celsius,	og

j)	 to	uavhengige	statiske	trykksystemer,	bortsett	fra	at	det	for	propelldrevne	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	
avgang	på	5	700	kg	eller	mindre	er	tillatt	med	ett	statisk	trykksystem	og	én	alternativ	kilde	for	statisk	trykk.

k)	 Dersom	det	kreves	to	flygere,	skal	styrmannens	plass	ha	egne	instrumenter	som	følger:

1)	 en	følsom	trykkhøydemåler	kalibrert	i	fot,	med	innstilling	av	referansetrykk	kalibrert	i	hektopascal/millibar	
og	justerbar	for	ethvert	lufttrykk	som	med	rimelighet	kan	forventes	under	flyging;	denne	kan	være	en	av	de	
to	høydemålerne	som	kreves	i	punkt	c)	ovenfor.	Disse	høydemålerne	skal	ha	telleverk,	trommel	og	visere	
(counter	drum-pointer)	eller	tilsvarende	visning.

2)	 Et	hastighetsmålersystem	med	pitotrørvarmer	eller	tilsvarende	hjelpemiddel	for	forebygging	av	funksjonsfeil	
på	grunn	av	enten	kondensering	eller	isdannelse,	herunder	varselindikasjon	i	tilfelle	svikt	i	pitotrørvarmer.	
Kravet	 om	 varselindikasjon	 ved	 svikt	 i	 pitotrørvarmer	 gjelder	 ikke	 for	 fly	med	 ni	 eller	 færre	 godkjente	
passasjerseter,	eller	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	5	700	kg	eller	mindre,	som	fikk	utstedt	
eget	luftdyktighetsbevis	før	1.	april	1998,

3)	 en	stigehastighetsmåler,

4)	 en	sving-	og	krengningsindikator,

5)	 en	flygestillingsindikator,	og

6)	 en	stabilisert	retningsgyro.

l)	 Fly	 som	 har	 en	 største	 sertifisert	masse	 ved	 avgang	 på	 over	 5	 700	 kg,	 eller	 som	 har	 flere	 enn	 ni	 godkjente	
passasjerseter,	skal	i	tillegg	være	utstyrt	med	en	enkel	flygestillingsindikator	(kunstig	horisont)	i	reserve,	som	kan	
betjenes	fra	begge	flygerplassene,	og	som

1)	 drives	 kontinuerlig	 under	 normal	 drift,	 og	 som	 etter	 en	 totalsvikt	 i	 det	 ordinære	 elektriske	 systemet	 får	
strømforsyning	fra	en	kilde	som	er	uavhengig	av	det	ordinære	elektriske	systemet,

2)	 virker	pålitelig	i	minst	30	minutter	etter	en	totalsvikt	i	det	ordinære	elektriske	systemet,	når	det	tas	hensyn	til	
annen	belastning	på	nødstrømsforsyningen	samt	driftsprosedyrer,

3)	 virker	uavhengig	av	ethvert	annet	indikatorsystem	for	flygestilling,

4)	 virker	automatisk	etter	en	totalsvikt	i	det	ordinære	elektriske	systemet,	og

5)	 er	tilstrekkelig	belyst	under	alle	driftsfaser,

med	unntak	for	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	5	700	kg	eller	mindre,	som	allerede	var	
registrert	i	en	medlemsstat	1.	april	1995,	og	som	er	utstyrt	med	en	reserveflygestillingsindikator	på	venstre	side	
av	instrumentpanelet.

m)	 Ved	overholdelse	av	punkt	 l)	 skal	det	 framgå	 tydelig	 for	flygebesetningen	når	 reserveflygestillingsindikatoren	
som	kreves	i	nevnte	punkt,	drives	av	nødstrømsforsyningen.	Dersom	reserveflygestillingsindikatoren	har	sin	egen	
strømforsyning,	 skal	det	være	en	 tilhørende	 indikasjon,	enten	på	 instrumentet	eller	på	 instrumentpanelet,	 som	
viser	når	denne	strømforsyningen	er	i	bruk.

n)	 En	kartholder	i	en	lett	lesbar	posisjon	som	kan	belyses	ved	nattdrift.
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o)	 Dersom	reserveflygestillingsindikatoren	er	sertifisert	i	henhold	til	CS	25.1303	b)	4)	eller	tilsvarende,	kan	sving-	og	
krengningsindikatorer	erstattes	med	krengningsindikatorer.

p)	 Dersom	 det	 er	 obligatorisk	med	 doble	 instrumenter,	 omfatter	 kravene	 atskilte	 visninger	 for	 hver	 flyger	 samt	
atskilte	funksjonsvelgere	eller	annet	tilhørende	utstyr	dersom	dette	er	relevant.

q)	 Alle	fly	skal	være	utstyrt	med	hjelpemidler	som	viser	når	strømforsyningen	til	de	nødvendige	flygeinstrumentene	
ikke	er	tilstrekkelig,	og

r)	 Alle	fly	med	kompressibilitetsbegrensinger	som	ellers	ikke	vises	av	de	påkrevde	fartsmålerne,	skal	være	utstyrt	
med	en	mach-tallindikator	på	hver	flygerplass.

s)	 Operatøren	 kan	 gjennomføre	 IFR-	 eller	 nattdrift	 bare	 dersom	 flyet	 er	 utstyrt	 med	 hodetelefoner	 med	
svanehalsmikrofon	eller	tilsvarende	for	hvert	flygebesetningsmedlem	i	tjeneste	i	førerkabinen	og	for	hver	flyger	
som	er	påkrevd,	en	sendeknapp	på	rattet.

OPS 1.655

Tilleggsutstyr	for	enkeltflygerdrift	i	henhold	til	IFR	eller	om	natten

Operatøren	kan	gjennomføre	enkeltflygerdrift	i	henhold	til	IFR	bare	dersom	flyet	er	utstyrt	med	en	autopilot	som	minst	
har	høydehold-	og	styrekursfunksjon.

OPS 1.660

Høydevarslingssystem

a)	 Operatøren	kan	drive	et	turbopropfly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg	eller	med	flere	
enn	ni	godkjente	passasjerseter,	eller	et	turbojetfly,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	et	høydevarslingssystem	som	
er	i	stand	til

1)	 å	varsle	flygebesetningen	når	flyet	nærmer	seg	forhåndsvalgt	høyde,	og

2)	 å	varsle	flygebesetningen	med	minst	et	lydsignal	ved	avvik	over	eller	under	en	forhåndsvalgt	høyde,

unntatt	for	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	høyst	5	700	kg	som	har	flere	enn	ni	godkjente	
passasjerseter,	og	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	før	1.	april	1972	og	allerede	var	registrert	i	en	
medlemsstat	1.	april	1995.

OPS 1.665

Terrengvarslingssystem

a)	 Operatøren	kan	drive	et	 turbindrevet	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg	eller	et	
største	godkjent	passasjerseteantall	på	mer	enn	ni	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	et	terrengvarslingssystem	med	
en	funksjon	som	forutser	kommende	terrengfarer	(TAWS,	Terrain	Awareness	and	Warning	System).

b)	 Terrengvarslingssystemet	skal	automatisk,	i	form	av	lydsignaler	som	kan	suppleres	med	visuelle	signaler,	kunne	
gi	 tydelige	 varsler	 i	 rett	 tid	 til	 flygebesetningen	 om	 nedstigningshastighet,	 nærhet	 til	 bakken,	 høydetap	 etter	
avgang	eller	avbrutt	innflyging,	feil	landingskonfigurasjon	og	nedadgående	avvik	fra	glidebane.

c)	 Terrengvarslingssystemet	 (TAWS)	 skal	 automatisk,	 i	 form	 av	 lydsignaler	 og	 visuelle	 signaler	 samt	 på	 et	
skjermbilde,	varsle	flygebesetningen	i	tilstrekkelig	tid	til	at	kollisjon	med	terrenget	ved	kontrollert	flyging	unngås,	
og	gi	besetningen	oversikt	over	terrenget	framover	for	å	overholde	sikkerhetsmarginen	til	bakken.
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OPS 1.668

Flybåret	antikollisjonssystem

Operatøren	 kan	 drive	 et	 turbindrevet	 fly	 som	 har	 en	 største	 sertifisert	 masse	 ved	 avgang	 på	 over	 5	 700	 kg,	 men	
høyst	15	000	kg,	 eller	 et	 største	godkjent	passasjerseteantall	på	over	19	bare	dersom	det	 er	utstyrt	med	et	 luftbåret	
antikollisjonssystem	med	et	minste	ytelsesnivå	som	minst	tilsvarer	ACAS	II.

OPS 1.670

Flybåret	værradarutstyr

a)	 Operatøren	kan	drive

1)	 et	fly	med	trykkabin,	eller

2)	 et	fly	uten	trykkabin	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg,	eller

3)	 et	fly	uten	trykkabin	med	flere	enn	9	godkjente	passasjerseter

bare	dersom	det	er	utstyrt	med	flybåren	værradar,	når	slike	fly	er	i	drift	om	natten	eller	ved	IFR-forhold	i	områder	der	
det	langs	ruten	kan	forventes	tordenvær	eller	andre	potensielt	farlige	værforhold	som	det	anses	mulig	å	oppdage	med	
flybåren	værradar.

b)	 For	propelldrevne	fly	med	trykkabin	og	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	høyst	5	700	kg	samt	et	største	
godkjent	passasjerseteantall	på	høyst	ni	kan	den	flybårne	værradaren	erstattes	med	annet	utstyr	som	er	i	stand	til	å	
oppdage	tordenvær	og	andre	potensielt	farlige	værforhold	som	det	anses	mulig	å	oppdage	med	flybåren	værradar,	
forutsatt	at	dette	er	godkjent	av	myndigheten.

OPS 1.675

Utstyr	for	drift	under	forhold	med	isdannelse

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	under	forventet	eller	faktiske	forhold	med	isdannelse	bare	dersom	det	er	sertifisert	og	
utstyrt	for	drift	under	forhold	med	isdannelse.

b)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	under	forventet	eller	faktisk	isdannelse	om	natten	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	et	
hjelpemiddel	for	å	belyse	eller	oppdage	isdannelse.	Enhver	belysning	som	benyttes,	skal	være	av	en	type	som	ikke	
blender	eller	gir	refleksjoner	som	kan	hemme	besetningsmedlemmene	i	deres	tjenesteutøvelse.

OPS 1.680

Utstyr	for	påvisning	av	kosmisk	stråling

a)	 Operatøren	skal	ikke	drive	et	fly	over	15	000	meter	(49	000	fot),	med	mindre

1)	 flyet	er	utstyrt	med	et	instrument	som	kontinuerlig	måler	og	indikerer	doserate	for	samlet	mottatt	kosmisk	
stråling	 (dvs.	 summen	 av	 ioniserende	 stråling	 og	 nøytronstråling	 av	 galaktisk	 og	 solar	 opprinnelse)	 og	
akkumulert	dose	for	hver	enkelt	flyging,	eller

2)	 det	er	innført	et	system	for	kvartalsvis	prøvetaking	av	stråling	som	myndigheten	kan	godta.

OPS 1.685

Flytelefonsystem	for	flygebesetningen

Operatøren	 kan	 drive	 et	 fly	 som	 krever	 flere	 enn	 ett	 flygebesetningsmedlem	 bare	 dersom	 det	 er	 utstyrt	 med	 et	
flytelefonsystem	for	hele	flygebesetningen	som	omfatter	hodetelefoner	og	mikrofoner	og	ikke	er	av	håndholdt	type.
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OPS 1.690

Flytelefonsystem	for	besetningsmedlemmene

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	15	000	kg	eller	med	flere	enn	19	
godkjente	passasjerseter,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	et	flytelefonsystem	for	besetningsmedlemmene,	unntatt	
for	fly	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	før	1.	april	1965,	og	som	allerede	var	registrert	i	en	
medlemsstat	1.	april	1995.

b)	 Flytelefonsystemet	for	besetningsmedlemmer	som	kreves	i	dette	punkt,	skal

1)	 fungere	uavhengig	av	høyttaleranlegget	for	meldinger	til	passasjerene,	med	unntak	av	håndsett,	hodetelefoner,	
mikrofoner,	velgerbrytere	og	signalinnretninger,

2)	 sørge	for	toveiskommunikasjon	mellom	førerkabinen	og

i)	 hver	passasjerkabin,

ii)	 hvert	pantry	som	befinner	seg	andre	steder	enn	på	passasjerdekknivå,	og

iii)	 hver	avsidesliggende	besetningskabin	som	ikke	befinner	seg	på	passasjerdekket	og	ikke	er	lett	tilgjengelig	
fra	en	passasjerkabin,

3)	 være	lett	tilgjengelig	for	bruk	fra	hver	av	de	obligatoriske	flygebesetningsplassene	i	førerkabinen,

4)	 være	 lett	 tilgjengelig	 for	bruk	på	obligatoriske	plasser	 for	kabinbesetningsmedlemmer	 i	nærheten	av	hver	
enkelt	eller	hvert	par	av	nødutganger	på	gulvnivå,

5)	 ha	et	varslingssystem	med	lydsignaler	eller	visuelle	signaler	som	flygebesetningsmedlemmer	bruker	for	å	
varsle	kabinbesetningen,	og	som	kabinbesetningsmedlemmer	bruker	for	å	varsle	flygebesetningen,

6)	 ha	et	hjelpemiddel	som	gjør	at	anropsmottakeren	kan	fastslå	hvorvidt	det	dreier	seg	om	et	normalt	anrop	eller	
et	nødanrop,	og

7)	 på	bakken,	sørge	for	toveiskommunikasjon	mellom	bakkepersonellet	og	minst	to	flygebesetningsmedlemmer.

OPS 1.695

Høyttaleranlegg

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	flere	enn	19	godkjente	passasjerseter	bare	dersom	det	er	installert	et	høyttaleranlegg	
for	meldinger	til	passasjerene.

b)	 Høyttaleranlegget	som	kreves	i	dette	punkt,	skal

1)	 fungere	uavhengig	av	flytelefonsystemene,	med	unntak	av	håndsett,	hodetelefoner,	mikrofoner,	velgerbrytere	
og	signalinnretninger,

2)	 være	lett	tilgjengelig	for	øyeblikkelig	bruk	fra	plassen	til	hvert	påkrevd	flygebesetningsmedlem,

3)	 for	 hver	 påkrevd	 nødutgang	 for	 passasjerer	 som	 ligger	 på	 gulvnivå	 i	 nærheten	 av	 et	 sete	 for	
kabinbesetningsmedlemmer,	 omfatte	 en	mikrofon	 som	 er	 lett	 tilgjengelig	 for	 kabinbesetningsmedlemmet	
når	vedkommende	sitter	 i	sitt	sete,	bortsett	fra	at	én	mikrofon	kan	betjene	mer	enn	én	utgang,	forutsatt	at	
utgangene	ligger	så	nær	hverandre	at	det	er	mulig	for	kabinbesetningsmedlemmer	som	sitter	i	sine	seter	å	
kommunisere	muntlig	uten	hjelpemidler,

4)	 kunne	betjenes	av	et	kabinbesetningsmedlem	i	 løpet	av	10	sekunder	på	alle	plassene	 i	kabinen	der	det	er	
tilgjengelig	for	bruk,	og

5)	 gi	 hørbar	 og	 forståelig	 lyd	 ved	 alle	 passasjerseter,	 på	 toalettene	 og	 ved	 setene	 og	 arbeidsstasjonene	 til	
kabinbesetningen.
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OPS 1.700

Taleregistratorer	—	1

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	1.	april	1998	eller	senere,	dersom	
flyet

1)	 er	et	flermotors	turbindrevet	fly	med	flere	enn	ni	godkjente	passasjerseter,	eller

2)	 har	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg,

	 bare	dersom	det	er	utstyrt	med	en	taleregistrator	som	med	henvisning	til	en	tidsskala	gjør	opptak	av

i)	 talekommunikasjon	via	radio,	sendt	fra	eller	mottatt	i	førerkabinen,

ii)	 lydbildet	i	førerkabinen,	herunder	uavbrutte	lydsignaler	fra	hver	svanehalsmikrofon	og	maskemikrofon	
som	er	i	bruk,

iii)	 talekommunikasjon	mellom	flygebesetningsmedlemmer	i	førerkabinen	via	flyets	flytelefonsystem,

iv)	 tale-	 eller	 lydsignaler	 som	 identifiserer	 navigasjons-	 eller	 innflygingshjelpemidler	 og	 høres	 i	 en	
hodetelefon	eller	en	høyttaler,	og

v)	 talekommunikasjon	i	førerkabinen	via	høyttaleranlegget,	dersom	et	slikt	er	installert.

b)	 Taleregistratoren	skal	kunne	lagre	opptak	fra	minst	de	to	siste	 timene	den	har	vært	 i	drift,	bortsett	fra	at	dette	
tidsrommet	kan	reduseres	til	30	minutter	for	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	5	700	kg	eller	
mindre.

c)	 Taleregistratoren	 skal	 automatisk	 begynne	 registreringen	 før	 flyet	 setter	 seg	 i	 bevegelse	 av	 egen	 kraft,	 og	
fortsette	registreringen	til	flygingen	er	avsluttet,	når	flyet	ikke	lenger	kan	bevege	seg	av	egen	kraft.	Videre	skal	
taleregistratoren,	 avhengig	 av	 tilgjengeligheten	 på	 strømforsyning,	 begynne	 å	 registrere	 så	 tidlig	 som	 mulig	
under	kontroller	i	førerkabinen	før	start	av	motor	ved	begynnelsen	av	flygingen,	inntil	kontrollene	i	førerkabinen	
umiddelbart	etter	stans	av	motor	ved	avslutning	av	flygingen.

d)	 Taleregistranten	skal	ha	en	innretning	som	bidrar	til	at	den	kan	gjenfinnes	i	vann.

OPS 1.705

Taleregistratorer	—	2

a)	 Operatøren	 kan	 drive	 noe	 flermotors	 turbindrevet	 fly	 som	 første	 gang	 fikk	 utstedt	 eget	 luftdyktighetsbevis	 i	
tidsrommet	1.	januar	1990	til	og	med	31.	mars	1998,	og	som	har	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	høyst	
5	700	kg	og	flere	enn	ni	godkjente	passasjerseter,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	en	taleregistrator	som	gjør	opptak	
av

1)	 talekommunikasjon	via	radio,	sendt	fra	eller	mottatt	i	førerkabinen,

2)	 lydbildet	i	førerkabinen,	herunder	uavbrutte	lydsignaler	fra	hver	svanehals-	og	maskemikrofon	som	er	i	bruk,	
dersom	det	er	gjennomførbart,

3)	 talekommunikasjon	mellom	flygebesetningsmedlemmer	i	førerkabinen	via	flyets	flytelefonsystem,

4)	 tale-	eller	lydsignaler	som	identifiserer	navigasjons-	eller	innflygingshjelpemidler	og	høres	i	en	hodetelefon	
eller	en	høyttaler,	og

5)	 talekommunikasjon	i	førerkabinen	via	høyttaleranlegget,	dersom	et	slikt	er	installert.

b)	 Taleregistratoren	skal	kunne	lagre	opptak	fra	minst	de	siste	30	minuttene	den	har	vært	i	drift.
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c)	 Taleregistratoren	skal	begynne	å	gjøre	opptak	før	flyet	setter	seg	i	bevegelse	av	egen	kraft,	og	fortsette	å	gjøre	
opptak	til	flygingen	er	avsluttet,	når	flyet	ikke	lenger	kan	bevege	seg	av	egen	kraft.	Videre	skal	taleregistratoren,	
avhengig	av	tilgjengeligheten	på	strømforsyning,	begynne	å	gjøre	opptak	så	tidlig	som	mulig	under	kontroller	i	
førerkabinen,	før	flygingen	og	til	kontrollene	i	førerkabinen	umiddelbart	etter	stans	av	motor	ved	avslutning	av	
flygingen.

d)	 Taleregistranten	skal	ha	en	innretning	som	bidrar	til	at	den	kan	gjenfinnes	i	vann.

OPS 1.710

Taleregistratorer	—	3

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg	som	første	gang	fikk	
utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	før	1.	april	1998	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	en	taleregistrator	som	registrerer

1)	 talekommunikasjon	via	radio,	sendt	fra	eller	mottatt	i	førerkabinen,

2)	 lydbildet	i	førerkabinen,

3)	 talekommunikasjon	mellom	flygebesetningsmedlemmer	i	førerkabinen	via	flyets	flytelefonsystem,

4)	 tale-	eller	lydsignaler	som	identifiserer	navigasjons-	eller	innflygingshjelpemidler	og	høres	i	en	hodetelefon	
eller	en	høyttaler,	og

5)	 talekommunikasjon	i	førerkabinen	via	høyttaleranlegget,	dersom	et	slikt	er	installert.

b)	 Taleregistratoren	skal	kunne	lagre	opptak	fra	minst	de	siste	30	minuttene	den	har	vært	i	drift.

c)	 Taleregistratoren	skal	begynne	å	gjøre	opptak	før	flyet	setter	seg	i	bevegelse	av	egen	kraft,	og	fortsette	å	gjøre	
opptak	til	flygingen	er	avsluttet,	når	flyet	ikke	lenger	kan	bevege	seg	av	egen	kraft.

d)	 Taleregistranten	skal	ha	en	innretning	som	bidrar	til	at	den	kan	gjenfinnes	i	vann.

OPS 1.715

Ferdsskrivere	—	1

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.715)

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	1.	april	1998	eller	senere,	dersom	
flyet

1)	 er	et	flermotors	turbindrevet	fly	med	flere	enn	ni	godkjente	passasjerseter,	eller

2)	 har	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg,

bare	dersom	det	er	utstyrt	med	en	ferdsskriver	som	ved	hjelp	av	en	digital	metode	registrerer	og	lagrer	data,	og	en	
metode	er	tilgjengelig	for	enkel	framhenting	av	dataene	fra	lagringsmediet.

b)	 Ferdsskriveren	skal	kunne	lagre	data	registrert	i	løpet	av	minst	de	siste	25	timene	den	har	vært	i	drift,	bortsett	fra	
at	dette	tidsrommet	kan	reduseres	til	ti	timer	for	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	5	700	kg	eller	
mindre.

c)	 Ferdsskriveren	skal,	med	henvisning	til	en	tidsskala,	registrere	følgende:

1)	 Parametrene	i	tabell	A1	eller	A2,	etter	relevans,	i	tillegg	1	til	OPS	1.715.

2)	 For	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	27	000	kg,	også	parametrene	i	tabell	B	i	tillegg	1	
til	OPS	1.715.
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3)	 For	 flyene	 som	 er	 angitt	 i	 a)	 skal	 ferdsskriveren	 registrere	 alle	 egne	 parametrer	 knyttet	 til	 helt	 nye	 eller	
unike	 egenskaper	 ved	 flyets	 konstruksjon	 eller	 dets	 driftsegenskaper,	 slik	 myndigheten	 har	 fastsatt	 ved	
typesertifisering	eller	supplerende	typesertifisering.

4)	 For	fly	utstyrt	med	elektronisk	visningssystem,	parametrene	i	tabell	C	i	tillegg	1	til	OPS	1.715,	bortsett	fra	at	
det	for	fly	som	først	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	før	20.	august	2002,	ikke	er	nødvendig	å	registrere	
slike	parametrer	dersom

i)	 føleren	ikke	er	tilgjengelig,	eller

ii)	 systemet	eller	utstyret	i	flyet	som	genererer	data	må	justeres,	eller

iii)	 signalene	ikke	er	kompatible	med	registreringssystemet,

	 dersom	myndigheten	kan	godta	dette.

d)	 Data	 skal	 hentes	 fra	 kilder	 i	 flyet	 som	 muliggjør	 nøyaktig	 korrelasjon	 med	 opplysningene	 som	 vises	 for	
flygebesetningen.

e)	 Ferdsskriveren	 skal	automatisk	begynne	å	 registrere	data	 før	flyet	kan	sette	 seg	 i	bevegelse	av	egen	kraft,	og	
stoppe	automatisk	etter	at	flyet	ikke	lenger	kan	bevege	seg	av	egen	kraft.

f)	 Ferdsskriveren	skal	ha	en	innretning	som	bidrar	til	at	den	kan	gjenfinnes	i	vann.

g)	 Fly	som	først	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	1.	april	1998	eller	senere,	men	senest	1.	april	2001,	behøver	ikke	
oppfylle	kravet	i	OPS	1.715	c)	dersom	myndigheten	godkjenner	dette,	forutsatt	at

1)	 OPS	1.715	c)	ikke	kan	overholdes	uten	omfattende	endringer	i	flyets	systemer	og	utstyr	utover	ferdsskriveren,	
og

2)	 flyet	overholder	OPS	1.720	c),	bortsett	fra	at	det	ikke	er	nødvendig	å	registrere	parameter	15b	i	tabell	A	i	
tillegg	1	til	OPS	1.720.

OPS 1.720

Ferdsskrivere	—	2

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.720)

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	som	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	første	gang	mellom	1.	juni	1990	og	31.	mars	
1998,	og	som	har	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	en	
ferdsskriver	som	ved	hjelp	av	en	digital	metode	registrerer	og	lagrer	data	og	har	et	system	for	enkel	framhenting	
av	disse	dataene	fra	lagringsmediet.

b)	 Ferdsskriveren	skal	kunne	lagre	data	fra	minst	de	siste	25	timene	den	har	vært	i	drift.

c)	 Ferdsskriveren	skal,	med	henvisning	til	en	tidsskala,	registrere	følgende:

1)	 parametrene	i	tabell	A	i	tillegg	1	til	OPS	1.720,	og

2)	 for	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	27	000	kg,	også	parametrene	i	tabell	B	i	tillegg	1	
til	OPS	1.720.

d)	 For	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	høyst	27	000	kg	er	det	ikke	nødvendig	å	registrere	parameter	
14	og	15b	i	tabell	A	i	tillegg	1	til	OPS	1.720,	dersom	et	av	følgende	vilkår	er	oppfylt:

1)	 Føleren	er	ikke	lett	tilgjengelig.

2)	 Det	er	ikke	tilstrekkelig	kapasitet	i	ferdsskriversystemet.

3)	 Det	kreves	en	endring	i	utstyret	som	genererer	data.
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e)	 For	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	27	000	kg	er	det	ikke	nødvendig	å	registrere	følgende	
parametrer:	15b	i	tabell	A	i	tillegg	1	til	OPS	1.720,	og	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30	og	31	i	tabell	B	i	tillegg	1,	
dersom	et	av	følgende	vilkår	er	oppfylt:

1)	 Føleren	er	ikke	lett	tilgjengelig.

2)	 Det	er	ikke	tilstrekkelig	kapasitet	i	ferdsskriversystemet.

3)	 Det	kreves	en	endring	i	utstyret	som	genererer	data.

4)	 Signaler	knyttet	til	navigasjonsdata	(NAV-frekvensvalg,	DME-avstand,	breddegrad,	lengdegrad,	bakkefart	og	
avdrift)	er	ikke	tilgjengelige	i	digital	form.

f)	 Det	 er	 ikke	 nødvendig	 å	 registrere	 enkeltparametrer	 som	 ved	 beregninger	 kan	 utledes	 fra	 andre	 registrerte	
parametrer,	dersom	myndigheten	kan	godta	dette.

g)	 Data	 skal	 hentes	 fra	 kilder	 i	 flyet	 som	 muliggjør	 nøyaktig	 korrelasjon	 med	 opplysningene	 som	 vises	 for	
flygebesetningen.

h)	 Ferdsskriveren	skal	begynne	å	registrere	data	før	flyet	kan	sette	seg	i	bevegelse	av	egen	kraft,	og	stoppe	automatisk	
etter	at	flyet	ikke	lenger	kan	bevege	seg	av	egen	kraft.

i)	 Ferdsskriveren	skal	ha	en	innretning	som	bidrar	til	at	den	kan	gjenfinnes	i	vann.

OPS 1.725

Ferdsskrivere	—	3

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.725)

a)	 Operatøren	kan	drive	et	turbindrevet	fly	som	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	første	gang	før	1.	juni	1990,	og	
som	har	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	en	ferdsskriver	
som	ved	hjelp	av	en	digital	metode	registrerer	og	lagrer	data	og	har	et	system	for	enkel	framhenting	av	dataene	fra	
lagringsmediet.

b)	 Ferdsskriveren	skal	kunne	lagre	data	fra	minst	de	siste	25	timene	den	har	vært	i	drift.

c)	 Ferdsskriveren	skal,	med	henvisning	til	en	tidsskala,	registrere	følgende:

1)	 parametrene	i	tabell	A	i	tillegg	1	til	OPS	1.725,

2)	 for	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	27	000	kg	som	er	av	en	type	som	første	gang	ble	
typesertifisert	etter	30.	september	1969,	også	parameter	6-15b	i	tabell	B	i	tillegg	1	til	OPS	1.725.	Det	er	ikke	
nødvendig	å	registrere	følgende	parametrer	dersom	myndigheten	kan	godta	det:	13,	14	og	15b	i	tabell	B	i	
tillegg	1	til	OPS	1.725	når	et	av	følgende	vilkår	er	oppfylt:

i)	 Føleren	er	ikke	lett	tilgjengelig.

ii)	 Det	er	ikke	tilstrekkelig	kapasitet	i	ferdsskriversystemet.

iii)	 Det	kreves	en	endring	i	utstyret	som	genererer	data,	og

3)	 når	tilstrekkelig	kapasitet	er	tilgjengelig	i	ferdsskriversystemet,	føleren	er	lett	tilgjengelig,	og	det	ikke	kreves	
en	endring	i	utstyret	som	genererer	data:

i)	 for	fly	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	1.	januar	1989	eller	senere,	med	en	største	
sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg,	men	ikke	over	27	000	kg,	parameter	6-15b	i	tabell	B	i	
tillegg	1	til	OPS	1.725,	og

ii)	 for	fly	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	1.	januar	1987	eller	senere,	med	en	største	
sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	27	000	kg,	resten	av	parametrene	i	tabell	B	i	tillegg	1	til	OPS	1.725.

d)	 Det	 er	 ikke	 nødvendig	 å	 registrere	 enkeltparametrer	 som	 ved	 beregninger	 kan	 utledes	 fra	 andre	 registrerte	
parametrer,	dersom	myndigheten	kan	godta	dette.
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e)	 Data	 skal	 hentes	 fra	 kilder	 i	 flyet	 som	 muliggjør	 nøyaktig	 korrelasjon	 med	 opplysningene	 som	 vises	 for	
flygebesetningen.

f)	 Ferdsskriveren	skal	begynne	å	registrere	data	før	flyet	kan	sette	seg	i	bevegelse	av	egen	kraft,	og	stoppe	automatisk	
etter	at	flyet	ikke	lenger	kan	bevege	seg	av	egen	kraft.

g)	 Ferdsskriveren	skal	ha	en	innretning	som	bidrar	til	at	den	kan	gjenfinnes	i	vann.

OPS 1.727

Kombinasjonsregistrator

a)	 Kravene	om	taleregistrator	og	ferdsskriver	kan	oppfylles	ved

1)	 én	kombinasjonsregistrator,	dersom	et	fly	skal	være	utstyrt	med	bare	en	taleregistrator	eller	en	ferdsskriver,	
eller

2)	 én	kombinasjonsregistrator,	dersom	et	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	høyst	5	700	kg	skal	
være	utstyrt	med	en	taleregistrator	og	en	ferdsskriver,	eller

3)	 to	kombinasjonsregistratorer,	dersom	et	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg	skal	
være	utstyrt	med	en	taleregistrator	og	en	ferdsskriver.

b)	 En	kombinasjonsregistrator	er	en	ferdsskriver	som	registrerer

1)	 all	talekommunikasjonen	og	lydbildet	som	kreves	i	det	relevante	punkt	om	taleregistratorer,	og

2)	 alle	parametrer	som	kreves	i	det	relevante	punkt	om	ferdsskrivere,	med	de	samme	spesifikasjoner	som	kreves	
i	disse	punktene.

OPS 1.730

Seter,	sikkerhetsbelter,	sikkerhetsseler	og	barnesikringsinnretninger

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	bare	dersom	det	er	utstyrt	med

1)	 et	sete	eller	en	køye	for	alle	personer	som	er	to	år	eller	eldre,

2)	 et	sikkerhetsbelte,	med	eller	uten	diagonal	skuldersele,	eller	en	sikkerhetssele,	til	bruk	i	hvert	passasjersete	for	
alle	passasjerer	som	er	to	år	eller	eldre,

3)	 et	ekstra	sikkerhetsbelte	eller	annet	festeutstyr	for	hvert	barn,	som	kan	godtas	av	myndigheten,

4)	 uten	at	b)	berøres,	et	sikkerhetsbelte	med	skulderseler	for	hvert	flygebesetningssete	og	for	seter	ved	siden	
av	flygersetet,	med	en	innretning	som	ved	hurtig	retardasjon	automatisk	holder	igjen	brystpartiet	til	den	som	
sitter	i	setet,

5)	 uten	 at	 b)	 nedenfor	 berøres,	 et	 sikkerhetsbelte	 med	 skulderseler	 for	 hvert	 kabinbesetningssete	 og	
observatørsete.	 Dette	 kravet	 utelukker	 likevel	 ikke	 at	 kabinbesetningsmedlemmer	 utover	 det	 påkrevde	
minsteantallet	benytter	passasjerseter,	og

6)	 seter	til	kabinbesetningsmedlemmer	nær	påkrevde	nødutganger	på	gulvnivå,	men	dersom	nødevakuering	av	
passasjerer	vil	være	mer	hensiktsmessig	med	en	annen	plassering	av	disse	setene,	kan	en	annen	plassering	
godtas.	Slike	seter	skal	være	rettet	framover	eller	bakover	innenfor	15°	av	flyets	lengdeakse.

b)	 Alle	sikkerhetsbelter	med	skulderseler	skal	ha	en	ettpunkts	utløsermekanisme.

c)	 For	 fly	med	 en	 største	 sertifisert	 masse	 ved	 avgang	 på	 høyst	 5	 700	 kg	 kan	 et	 sikkerhetsbelte	med	 diagonal	
skuldersele	tillates,	eller	for	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	høyst	2	730	kg,	et	sikkerhetsbelte,	
istedenfor	 et	 sikkerhetsbelte	med	 skulderseler,	 dersom	det	 av	praktiske	grunner	 ikke	er	 rimelig	 å	 installere	 et	
sikkerhetsbelte	med	skulderseler.
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OPS 1.731

Skiltene	«Fest	sikkerhetsbeltene»	og	«Røyking	forbudt»

Operatøren	kan	drive	et	fly	der	ikke	alle	passasjerseter	er	synlige	fra	førerkabinen,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	et	
signalsystem	som	viser	alle	passasjerer	og	kabinbesetningen	når	sikkerhetsbeltene	skal	være	festet,	og	når	røyking	er	
forbudt.

OPS 1.735

Innvendige	dører	og	gardiner

Operatøren	kan	drive	et	fly	bare	dersom	følgende	utstyr	er	installert:

a)	 I	et	fly	med	mer	enn	19	godkjente	passasjerseter,	en	dør	mellom	passasjerkabinen	og	førerkabinen	skiltet	med	
«Bare	besetning»	og	utstyrt	med	en	 låsemekanisme	 for	å	hindre	passasjerer	 i	 å	åpne	den	uten	 tillatelse	 fra	et	
flygebesetningsmedlem.

b)	 Et	 hjelpemiddel	 for	 å	 åpne	 enhver	 dør	 som	 skiller	 en	 passasjerkabin	 fra	 en	 annen	kabin	 som	har	 nødutgang.	
Hjelpemiddelet	for	å	åpne	slike	dører	skal	være	lett	tilgjengelig.

c)	 Dersom	det	er	nødvendig	å	passere	gjennom	en	døråpning	eller	et	forheng	som	skiller	passasjerkabinen	fra	andre	
områder	for	å	kunne	nå	enhver	obligatorisk	nødutgang	fra	ethvert	passasjersete,	skal	døren	eller	forhenget	kunne	
sikres	i	åpen	stilling.

d)	 Et	skilt	på	hver	innvendige	dør	eller	ved	siden	av	hvert	forheng	som	må	passeres	for	å	få	adgang	til	en	nødutgang	
for	passasjerer,	som	angir	at	døren	eller	forhenget	må	sikres	i	åpen	stilling	under	avgang	og	landing.

e)	 Et	hjelpemiddel	som	alle	besetningsmedlemmer	kan	bruke	til	å	låse	opp	enhver	dør	som	normalt	er	tilgjengelig	
for	passasjerer	og	som	kan	låses	av	passasjerer.

OPS 1.745

Førstehjelpsskrin

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	førstehjelpsutstyr	som	er	lett	tilgjengelig	for	bruk,	i	
samsvar	med	følgende	tabell:

Antall	passasjerseter Antall	førstehjelpsskrin	som	
kreves

0-99 1

100-199 2

200-299 3

300	og	flere 4

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	førstehjelpsskrinene

1)	 inspiseres	regelmessig	for	å	sikre,	i	den	grad	det	er	mulig,	at	innholdet	holdes	i	den	stand	som	kreves	for	den	
bruk	utstyret	er	beregnet	på,	og

2)	 kompletteres	regelmessig	som	angitt	på	utstyrets	etiketter,	eller	slik	omstendighetene	tilsier.

OPS 1.755

Medisinsk	nødutstyr

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	flere	enn	30	godkjente	passasjerseter	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	medisinsk	
nødutstyr	når	noe	punkt	på	den	planlagte	ruten	ligger	mer	enn	60	minutters	flygetid	(ved	normal	marsjhastighet)	
fra	en	flyplass	der	kvalifisert	legehjelp	kan	forventes	å	være	tilgjengelig.

b)	 Fartøysjefen	skal	sikre	at	legemidler	ikke	deles	ut	av	andre	enn	kvalifiserte	leger,	sykepleiere	eller	tilsvarende	
kvalifisert	personell.
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c)	 Transportkrav

1)	 Det	medisinske	nødutstyret	skal	være	pakket	støvtett	og	fuktighetsbeskyttet,	og	skal	medbringes	på	en	sikker	
måte,	om	praktisk	mulig	i	førerkabinen,	og

2)	 operatøren	skal	sikre	at	det	medisinske	nødutstyret

i)	 inspiseres	regelmessig	for,	i	den	grad	det	er	mulig,	å	sikre	at	innholdet	holdes	i	den	stand	som	kreves	for	
den	bruk	utstyret	er	beregnet	på,	og

ii)	 kompletteres	regelmessig	som	angitt	på	utstyrets	etiketter,	eller	slik	omstendighetene	tilsier.

OPS 1.760

Oksygen	til	førstehjelp

a)	 En	operatør	kan	drive	et	fly	med	trykkabin,	ved	høyder	over	25	000	fot,	når	det	kreves	at	et	kabinbesetningsmedlem	
er	med,	 bare	 dersom	 det	 er	 utstyrt	med	 en	 forsyning	 av	 ufortynnet	 oksygen	 til	 bruk	 for	 passasjerer	 som	 av	
fysiologiske	 årsaker	 kan	 ha	 behov	 for	 oksygen	 etter	 et	 trykkfall	 i	 passasjerkabinen.	 Oksygenmengden	 skal	
beregnes	ved	å	bruke	en	gjennomsnittlig	 tilførselshastighet	på	minst	 tre	 liter	per	minutt	per	person	ved	STPD	
(Standard	Temperature	Pressure	Dry)	 for	hele	flygingen	etter	 trykkfall	 i	kabinen	ved	kabinhøyder	på	mer	enn	
8	000	fot	men	høyst	15	000	fot,	for	minst	2	%	av	passasjerene	om	bord,	men	aldri	for	færre	enn	én	person.	Det	
skal	være	et	tilstrekkelig	antall	uttak,	men	aldri	færre	enn	to,	som	gjør	det	mulig	for	kabinbesetningen	å	bruke	
forsyningen.	Tilførselsenhetene	kan	være	bærbare.

b)	 Mengden	oksygen	 til	bruk	ved	 førstehjelp	 som	kreves	 for	en	bestemt	flyging	skal	bestemmes	på	grunnlag	av	
trykkhøyder	og	flygingens	varighet,	i	samsvar	med	driftsprosedyrer	fastsatt	for	hver	type	drift	og	hver	rute.

c)	 Det	tilgjengelige	oksygenutstyret	skal	være	i	stand	til	å	generere	en	tilførselsmengde	til	hver	bruker	på	minst	fire	
liter	per	minutt,	ved	STPD-vilkår.	Det	kan	brukes	innretninger	for	å	redusere	tilførselen	til	et	minstenivå	på	to	liter	
per	minutt,	ved	STPD-vilkår,	i	enhver	høyde.

OPS 1.770

Tilleggsoksygen	—	Fly	med	trykkabin

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.770)

a)	 Alminnelige	bestemmelser

1)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	trykkabin	ved	høyder	på	over	10	000	fot	bare	dersom	det	har	tilgjengelig	
ekstra	oksygenutstyr	som	kan	lagre	og	fordele	den	oksygenforsyning	som	kreves	i	dette	punkt.

2)	 Nødvendig	mengde	tilleggsoksygen	skal	bestemmes	på	bakgrunn	av	kabinhøyden,	flygingens	varighet	og	den	
forutsetning	at	kabintrykket	tapes	i	den	høyde	eller	på	det	punkt	som	er	mest	kritisk	ut	fra	oksygenbehovet	
samt	at	flyet	etter	trykksvikt,	i	samsvar	med	nødprosedyrene	angitt	i	flygehåndboken,	skal	gå	ned	til	en	sikker	
høyde	for	ruten	som	skal	flys,	og	som	tillater	fortsatt	sikker	flyging	og	landing.

3)	 Trykkhøyden	som	oppstår	i	kabinen	etter	trykksvikt,	skal	ansees	å	være	den	samme	som	flyets	trykkhøyde,	
med	mindre	det	er	godtgjort	overfor	myndigheten	at	ingen	sannsynlig	svikt	i	kabinen	eller	trykksystemet	vil	
føre	til	at	trykkhøyden	i	kabinen	blir	lik	flyets	trykkhøyde.	Under	disse	omstendighetene	kan	denne	lavere	
trykkhøyden	i	kabinen	brukes	som	et	grunnlag	for	fastsettelse	av	oksygenforsyningen.

b)	 Krav	til	oksygenutstyr	og	oksygenforsyning

1)	 Flygebesetningsmedlemmer

i)	 Alle	flygebesetningsmedlemmer	som	 tjenestegjør	 i	 førerkabinen,	 skal	 forsynes	med	 tilleggsoksygen	 i	
samsvar	med	 tillegg	 1.	Dersom	 alle	 som	 sitter	 i	 seter	 i	 førerkabinen,	 forsynes	 fra	 flygebesetningens	
oksygenkilde,	 skal	 de	 anses	 som	 flygebesetningsmedlemmer	 i	 tjeneste	 i	 førerkabinen	 med	 hensyn	
til	 oksygenforsyningen.	De	 som	sitter	 i	 et	 sete	 i	 førerkabinen	og	 ikke	 forsynes	 fra	flygebesetningens	
oksygenkilde,	skal	ansees	som	passasjerer	med	hensyn	til	oksygenforsyningen.
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ii)	 Flygebesetningsmedlemmer	som	ikke	omfattes	av	punkt	b)	1)	i),	skal	ansees	som	passasjerer	med	hensyn	
til	oksygenforsyningen.

iii)	 Oksygenmasker	 skal	 være	 slik	 plassert	 at	 de	 er	 innenfor	 umiddelbar	 rekkevidde	 for	
flygebesetningsmedlemmene	når	de	sitter	på	sine	plasser.

iv)	 Oksygenmasker	beregnet	på	bruk	av	flygebesetningsmedlemmer	 i	fly	med	trykkabin	som	drives	over	
25	000	fot,	skal	være	av	en	masketype	som	kan	tas	på	hurtig.

2)	 Kabinbesetningsmedlemmer,	ekstra	besetningsmedlemmer	og	passasjerer

i)	 Kabinbesetningsmedlemmer	 og	 passasjerer	 skal	 forsynes	med	 tilleggsoksygen	 i	 samsvar	med	 tillegg	
1,	 unntatt	 når	 punkt	 v)	 nedenfor	 får	 anvendelse.	 Ekstra	 kabinbesetningsmedlemmer	 om	 bord	 utover	
minste	påkrevde	besetning	samt	ekstra	besetningsmedlemmer	skal	ansees	som	passasjerer	med	hensyn	
til	oksygenforsyningen.

ii)	 Fly	beregnet	på	drift	ved	trykkhøyder	over	25	000	fot	skal	utstyres	med	et	tilstrekkelig	antall	reserveuttak	
og	masker	og/eller	 tilstrekkelig	 antall	 bærbare	oksygenenheter	med	masker	 til	 bruk	av	alle	påkrevde	
kabinbesetningsmedlemmer.	Reserveuttakene	og/eller	de	bærbare	oksygenenhetene	skal	fordeles	jevnt	
i	kabinen,	for	å	sikre	umiddelbar	tilgjengelighet	av	oksygen	til	hvert	påkrevd	kabinbesetningsmedlem,	
uavhengig	av	hvor	vedkommende	befinner	seg	når	en	trykksvikt	inntreffer	i	kabinen.

iii)	 I	 fly	 beregnet	 på	 drift	 ved	 trykkhøyder	 over	 25	 000	 fot	 skal	 det	 finnes	 en	 oksygenforsyningsenhet	
forbundet	med	et	oksygenuttak	som	er	umiddelbart	tilgjengelig	for	alle	om	bord,	uansett	hvor	de	sitter.	
Samlet	antall	tilførselsenheter	og	uttak	skal	være	minst	10	%	høyere	enn	antall	seter.	De	ekstra	enhetene	
skal	fordeles	jevnt	i	kabinen.

iv)	 I	 fly	 som	 er	 beregnet	 på	 drift	 ved	 trykkhøyder	 over	 25	 000	 fot,	 eller	 som	 ved	 drift	 ved	 eller	 under	
25	000	fot	ikke	kan	foreta	en	nedstigning	til	13	000	fot	på	en	trygg	måte	i	løpet	av	fire	minutter,	og	som	
første	gang	fikk	utstedt	luftdyktighetsbevis	9.	november	1998	eller	senere,	skal	det	finnes	oksygenutstyr	
som	kan	utløses	automatisk	og	være	øyeblikkelig	tilgjengelig	for	alle	om	bord,	uansett	hvor	de	sitter.	
Samlet	antall	tilførselsenheter	og	uttak	skal	være	minst	10	%	høyere	enn	antall	seter.	De	ekstra	enhetene	
skal	fordeles	jevnt	i	kabinen.

v)	 Kravene	 til	 oksygenforsyning	 som	 er	 angitt	 i	 tillegg	 1	 for	 fly	 som	 ikke	 er	 sertifisert	 til	 å	 fly	 over	
25	000	fot,	kan	reduseres	til	hele	flygetiden	mellom	10	000	og	13	000	fots	kabinhøyde	for	alle	påkrevde	
kabinbesetningsmedlemmer	og	for	minst	10	%	av	passasjerene,	dersom	det	på	alle	punkter	langs	ruten	
som	skal	flys,	er	mulig	for	flyet	å	foreta	en	sikker	nedstigning	til	en	kabinhøyde	på	13	000	fot	i	løpet	av	
fire	minutter.

OPS 1.775

Tilleggsoksygen	—	Fly	uten	trykkabin

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.775)

a)	 Alminnelige	bestemmelser

1)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	uten	trykkabin	ved	trykkhøyder	på	over	10	000	fot	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	
et	system	for	lagring	og	fordeling	av	den	nødvendige	oksygenforsyning.

2)	 Mengden	av	nødvendig	tilleggsoksygen	som	kreves	for	en	bestemt	operasjon,	skal	bestemmes	på	grunnlag	
av	flygehøyder	og	flygingens	varighet,	i	samsvar	med	driftsprosedyrene	som	er	fastsatt	for	hver	operasjon	i	
driftshåndboken,	med	rutene	som	skal	flys,	og	med	nødprosedyrene	angitt	i	driftshåndboken.

3)	 Et	 fly	 som	 planlegges	 drevet	 over	 10	 000	 fot,	 skal	 ha	 utstyr	 som	 kan	 lagre	 og	 fordele	 den	 nødvendige	
oksygenforsyning.

b)	 Krav	med	hensyn	til	oksygenforsyning

1)	 Flygebesetningsmedlemmer:	Alle	flygebesetningsmedlemmer	som	tjenestegjør	i	førerkabinen,	skal	forsynes	
med	 tilleggsoksygen	 i	 samsvar	med	 tillegg	 1.	Dersom	 alle	 som	 sitter	 i	 seter	 i	 førerkabinen,	 forsynes	 fra	
flygebesetningens	oksygenkilde,	skal	de	anses	som	flygebesetningsmedlemmer	i	tjeneste	i	førerkabinen	med	
hensyn	til	oksygenforsyningen.
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2)	 Kabinbesetningsmedlemmer,	 ekstra	besetningsmedlemmer	og	passasjerer:	Kabinbesetningsmedlemmer	og	
passasjerer	skal	forsynes	med	oksygen	i	samsvar	med	tillegg	1.	Ekstra	kabinbesetningsmedlemmer	om	bord	
utover	minste	påkrevde	besetning	samt	ekstra	besetningsmedlemmer	skal	ansees	som	passasjerer	med	hensyn	
til	oksygenforsyningen.

OPS 1.780

Åndedrettsvern	for	besetningen

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	 trykkabin	eller	 et	fly	uten	 trykkabin	 som	har	en	 største	 sertifisert	masse	ved	
avgang	på	over	5	700	kg	eller	enn	19	godkjente	passasjerseter	bare	dersom

1)	 det	har	utstyr	som	beskytter	øynene,	nesen	og	munnen	til	alle	flygebesetningsmedlemmer	mens	de	tjenestegjør	
i	førerkabinen	samt	sørger	for	oksygen	i	et	tidsrom	på	minst	15	minutter.	Forsyningen	for	åndedrettsvernet	
kan	være	tilleggsoksygenet	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.770	b)	1)	eller	OPS	1.775	b)	1).	Dessuten	skal	
det,	når	det	er	flere	enn	én	i	flygebesetningen	og	det	ikke	er	kabinbesetningsmedlemmer	om	bord,	medbringes	
bærbart	åndedrettsvern	for	å	beskytte	øynene,	nesen	og	munnen	til	ett	medlem	av	flygebesetningen	samt	sørge	
for	pustegass	i	et	tidsrom	på	minst	15	minutter,	og

2)	 det	 har	 tilstrekkelig	 bærbart	 åndedrettsvern	 til	 å	 beskytte	 øynene,	 nesen	 og	 munnen	 til	 alle	 påkrevde	
kabinbesetningsmedlemmer	samt	å	sørge	for	pustegass	i	et	tidsrom	på	minst	15	minutter.

b)	 Åndedrettsvern	beregnet	brukt	av	flygebesetningen	skal	være	hensiktsmessig	plassert	i	førerkabinen,	og	skal	være	
lett	tilgjengelig	for	umiddelbar	bruk	av	alle	påkrevde	flygebesetningsmedlemmer	når	de	sitter	ved	sine	plasser.

c)	 Åndedrettsvern	beregnet	brukt	av	kabinbesetningen	skal	være	plassert	 i	nærheten	av	plassen	 til	 alle	påkrevde	
kabinbesetningsmedlemmer.

d)	 I	 tillegg	 skal	 lett	 tilgjengelig	 bærbart	 åndedrettsvern	 være	 tilgjengelig	 og	 plassert	 ved	 eller	 i	 nærheten	 av	
håndslokkingsapparatene	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.790	c)	og	d),	bortsett	fra	når	brannslokkingsapparatet	
er	plassert	inne	i	et	lasterom,	da	åndedrettsvernet	skal	plasseres	utenfor,	men	i	nærheten	av	inngangen	til	dette	
lasterommet.

e)	 Når	åndedrettsvern	er	i	bruk,	skal	det	ikke	hindre	kommunikasjonen	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.685,	OPS	
1.690,	OPS	1.810	og	OPS	1.850.

OPS 1.790

Håndholdte	brannslokkingsapparater

Operatøren	 kan	 drive	 et	 fly	 bare	 dersom	 håndholdte	 brannslokkingsapparater	 finnes	 tilgjengelig	 for	 bruk	 i	
besetningskabiner,	passasjerkabiner,	og	om	relevant,	i	lasterom	og	pantry,	i	samsvar	med	følgende:

a)	 Typen	og	mengden	slokkemiddel	skal	være	egnet	for	de	branntyper	som	kan	tenkes	å	forekomme	i	kabinen	der	
brannslokningsapparatet	planlegges	brukt,	og	for	besetningskabiner	skal	slokkemiddelet	minimere	faren	for	giftig	
gasskonsentrasjon.

b)	 Minst	ett	håndholdt	brannslokkingsapparat	som	inneholder	halon	1211	(bromklordifluormetan,	CBrCIF2)	eller	
tilsvarende	som	slokkemiddel,	skal	være	hensiktsmessig	plassert	i	førerkabinen	til	bruk	for	flygebesetningen.

c)	 Minst	ett	håndholdt	brannslokkingsapparat	skal	være	plassert	i,	eller	lett	tilgjengelig	for	bruk	i	ethvert	pantry	som	
ikke	ligger	på	hoveddekket	for	passasjerer.

d)	 Minst	ett	lett	tilgjengelig	håndholdt	brannslokkingsapparat	skal	være	tilgjengelig	for	bruk	i	hvert	klasse	A-	eller	
klasse	B-lasterom	eller	bagasjerom,	og	i	hvert	klasse	E-lasterom	som	er	tilgjengelig	for	besetningsmedlemmer	
under	flyging.
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e)	 Minst	følgende	antall	håndholdte	brannslokkingsapparater	skal	være	hensiktsmessig	plassert	i	passasjerkabinen(e):

Største	godkjente	seteantall Antall	
brannslokkingsapparater

7-30 1

31-60 2

61-200 3

201-300 4

301-400 5

401-500 6

501-600 7

601	eller	flere 8

Når	det	er	krav	om	to	eller	flere	brannslokkingsapparater,	skal	de	fordeles	jevnt	i	passasjerkabinen.

f)	 Minst	ett	av	brannslokkingsapparatene	som	kreves	plassert	i	passasjerkabinen	i	et	fly	med	minst	31,	men	ikke	
mer	enn	60	godkjente	passasjerseter,	og	minst	to	av	brannslokkingsapparatene	plassert	i	passasjerkabinen	i	et	fly	
med	61	eller	flere	godkjente	passasjerseter,	skal	 inneholde	halon	1211	(bromklordifluormetan,	CBrCIF2)	eller	
tilsvarende,	som	slokkemiddel.

OPS 1.795

Brannøkser	og	brekkjern

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	5	700	kg	eller	med	flere	enn	
ni	 godkjente	 passasjerseter	 bare	 dersom	 det	 er	 utstyrt	 med	 minst	 én	 brannøks	 eller	 ett	 brekkjern	 plassert	 i	
førerkabinen.	Dersom	det	største	antall	godkjente	passasjerseter	er	over	200,	skal	ytterligere	én	brannøks	eller	ett	
brekkjern	finnes	om	bord,	plassert	i	eller	nær	det	pantryområdet	som	er	lengst	bak	i	flyet.

b)	 Brannøkser	og	brekkjern	som	er	plassert	i	passasjerkabinen,	skal	ikke	være	synlige	for	passasjerene.

OPS 1.800

Merking	av	gjennombruddspunkter

Dersom	det	 på	 et	 fly	 er	 egne	 områder	 på	flykroppen	 som	er	 egnet	 til	 at	 redningsmannskaper	 i	 nødssituasjoner	 kan	
bryte	seg	inn	i	flyet,	skal	et	luftfartsforetak	sørge	for	at	slike	områder	merkes	som	vist	nedenfor.	Fargen	på	merkingen	
skal	være	rød	eller	gul,	og	om	nødvendig	skal	den	utheves	med	hvitt	for	å	skape	kontrast	mot	bakgrunnen.	Dersom	
hjørnemerkene	er	mer	enn	2	meter	fra	hverandre,	skal	mellomliggende	merker	på	9	cm	×	3	cm	settes	inn,	slik	at	det	ikke	
er	mer	enn	2	meter	mellom	nabomerker.

OPS 1.805

Hjelpemidler	for	nødevakuering

a)	 Operatøren	skal	ikke	drive	et	fly	der	terskelen	i	passasjerenes	nødutganger	

1)	 er	mer	enn	1,83	meter	(6	fot)	over	bakken	når	flyet	står	på	bakken	med	understellet	ute,	eller
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2)	 vil	være	mer	enn	1,83	meter	(6	fot)	over	bakken	dersom	ett	eller	flere	bein	i	understellet	bryter	sammen	eller	
ikke	lar	seg	senke,	og	søknad	om	typesertifikat	for	flyet	ble	inngitt	første	gang	1.	april	2000	eller	senere,

med	mindre	det	har	utstyr	eller	innretninger	tilgjengelig	ved	alle	utganger	som	1)	eller	2)	får	anvendelse	på,	
som	gjør	det	mulig	for	passasjerer	og	besetning	trygt	å	nå	bakken	i	en	nødssituasjon.

b)	 Slikt	utstyr	eller	slike	innretninger	behøver	ikke	være	tilgjengelig	ved	utganger	over	vingene	dersom	det	påtenkte	
stedet	på	flyet	der	rømningsveien	slutter,	er	mindre	enn	1,83	meter	(6	fot)	over	bakken	når	flyet	står	på	bakken	
med	understellet	ute	og	vingeklaffene	i	posisjon	for	avgang	eller	landing,	idet	den	vingeklaffeposisjonen	som	er	
høyest	over	bakken,	gjelder.

c)	 I	fly	der	det	kreves	en	separat	nødutgang	for	flygebesetningen,	og

1)	 der	det	laveste	punktet	i	nødutgangen	er	mer	enn	1,83	meter	(6	fot)	over	bakken	med	understellet	ute,	eller

2)	 som	det	 første	gang	ble	 inngitt	 søknad	om	 typesertifikat	 for	1.	april	2000	eller	 senere,	og	der	det	 laveste	
punktet	i	nødutgangen	vil	være	mer	enn	1,83	meter	(6	fot)	over	bakken	dersom	ett	eller	flere	bein	i	understellet	
bryter	sammen	eller	ikke	lar	seg	senke,

skal	det	finnes	en	innretning	som	hjelper	alle	flygebesetningsmedlemmer	trygt	å	nå	bakken	i	en	nødssituasjon.

OPS 1.810

Megafoner

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	 som	har	flere	 enn	60	godkjente	passasjerseter,	 og	 som	 transporterer	 én	eller	flere	
passasjerer,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	bærbare	batteridrevne	megafoner	som	er	lett	tilgjengelige	til	bruk	for	
besetningsmedlemmene	under	en	nødevakuering,	i	følgende	antall:

1)	 For	hvert	passasjerdekk:

passasjerseter Antall	megafoner	som	
kreves

61-99 1

100	eller	flere 2

2)	 For	fly	med	flere	 enn	ett	 passasjerdekk,	der	det	 totale	 antallet	passasjerseter	 er	over	60,	kreves	det	 i	 alle	
tilfeller	minst	én	megafon.

OPS 1.815

Nødbelysning

a)	 Operatøren	kan	drive	et	passasjerfly	med	mer	enn	ni	godkjente	passasjerseter	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	et	
nødbelysningssystem	med	uavhengig	strømforsyning	for	å	lette	evakuering	av	flyet.	Nødbelysningssystemet	skal	
omfatte	følgende:

1)	 For	fly	med	flere	enn	19	godkjente	passasjerseter:

i)	 Kilder	til	generell	kabinbelysning.

ii)	 Innvendig	belysning	i	områder	med	nødutganger	på	gulvnivå.

iii)	 Belyst	merking	av	nødutganger	og	lysskilt	som	viser	hvor	nødutgangene	befinner	seg.

iv)	 For	fly	som	det	er	søkt	om	typesertifikat	eller	 tilsvarende	for	før	1.	mai	1972,	kreves	ved	flyging	om	
natten	utvendig	nødbelysning	ved	alle	utganger	over	vinger	og	ved	utganger	der	det	kreves	hjelpemidler	
for	avstigning.
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v)	 For	fly	 som	det	 ble	 innlevert	 søknad	om	 typesertifikat	 eller	 tilsvarende	 for	 1.	mai	1972	 eller	 senere,	
kreves	ved	nattflyging	utvendig	nødbelysning	ved	alle	nødutganger	for	passasjerer.

vi)	 For	fly	der	typesertifikatet	første	gang	ble	utstedt	1.	januar	1958	eller	senere,	kreves	det	i	passasjerkabinen(e)	
et	system	for	merking	av	nødevakueringsvei	ved	gulvet.

2)	 For	fly	som	har	19	eller	færre	godkjente	passasjerseter	og	er	sertifisert	i	henhold	til	CS-23	eller	CS-25:

i)	 Kilder	til	generell	kabinbelysning.

ii)	 Innvendig	belysning	i	områder	med	nødutganger.

iii)	 Belyst	merking	av	nødutganger	og	lysskilt	som	viser	hvor	nødutgangene	befinner	seg.

3)	 For	fly	som	har	19	eller	færre	godkjente	passasjerseter	og	er	sertifisert	i	henhold	til	CS-23	eller	CS-25,	kilder	
til	generell	kabinbelysning.

b)	 Operatøren	skal	ikke	drive	passasjerfly	som	har	ni	eller	færre	godkjente	passasjerseter,	om	natten,	med	mindre	
det	er	utstyrt	med	en	kilde	til	generell	kabinbelysning	som	letter	evakuering	av	flyet.	Systemet	kan	benytte	seg	av	
takbelysning	eller	andre	kilder	til	belysning	som	allerede	er	montert	i	flyet,	og	som	kan	forbli	i	drift	etter	at	flyets	
batteri	er	frakoplet.

OPS 1.820

Automatisk	nødpeilesender

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	1.	januar	2002	eller	senere,	bare	
dersom	det	er	utstyrt	med	en	automatisk	nødpeilesender	(ELT)	som	kan	sende	på	121,5	MHz	og	406	MHz.

b)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	som	første	gang	fikk	utstedt	eget	luftdyktighetsbevis	1.	januar	2002	eller	senere,	bare	
dersom	det	er	utstyrt	med	en	automatisk	nødpeilesender	(ELT)	som	kan	sende	på	121,5	MHz	og	406	MHz.

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	nødpeilesendere	som	kan	sende	på	406	MHz,	er	kodet	i	samsvar	med	ICAO-vedlegg	
10	og	registrert	hos	den	nasjonale	organet	som	er	ansvarlig	for	å	sette	i	gang	søk	og	redning,	eller	et	annet	utpekt	
organ.

OPS 1.825

Redningsvester

a)	 Landfly.	Operatøren	kan	drive	et	landfly

1)	 ved	flyging	over	vann	i	en	avstand	på	mer	enn	50	nautiske	mil	fra	kystlinjen,	eller

2)	 ved	avgang	eller	landing	på	en	flyplass	der	flygebanen	for	avgang	eller	innflyging	går	over	vann	på	en	slik	
måte	at	det	ved	et	uhell	vil	være	sannsynlig	med	en	nødlanding	på	vannet,

bare	dersom	det	er	utstyrt	med	redningsvester	med	lys	for	å	lette	ettersøkningen,	til	alle	personer	om	bord.	Alle	
redningsvester	skal	være	slik	oppbevart	at	de	er	lett	tilgjengelige	fra	setet	eller	køyeplassen	til	den	personen	
redningsvesten	er	beregnet	på.	Redningsvester	for	spedbarn	kan	erstattes	med	andre	godkjente	flyteinnretninger	som	er	
utstyrt	med	lys	for	å	lette	ettersøkningen.

b)	 Sjøfly	og	amfibiefly.	Operatøren	kan	drive	et	sjøfly	eller	et	amfibiefly	på	vann	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	
redningsvester	med	lys	for	å	lette	ettersøkningen,	til	alle	personer	om	bord.	Alle	redningsvester	skal	være	slik	
oppbevart	at	de	er	 lett	 tilgjengelige	fra	setet	eller	køyeplassen	til	den	personen	redningsvesten	er	beregnet	på.	
Redningsvester	for	spedbarn	kan	erstattes	med	andre	godkjente	flyteinnretninger	som	er	utstyrt	med	lys	for	å	lette	
ettersøkningen.
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OPS 1.830

Redningsflåter	og	nødpeilesendere	(ELT)	for	langdistanseflyging	over	vann

a)	 Ved	flyginger	over	vann	kan	operatøren	ikke	drive	et	fly	i	en	avstand	fra	land	som	egner	seg	for	nødlanding,	større	
enn	det	som	tilsvarer

1)	 korteste	avstand	av	120	minutters	flyging	i	marsjhastighet	og	400	nautiske	mil	for	fly	som	er	i	stand	til	å	
fortsette	flygingen	til	en	flyplass	dersom	kritisk(e)	motor(er)	svikter	på	et	hvilket	som	helst	punkt	langs	ruten	
eller	på	planlagte	strekninger	som	avviker	fra	den,	eller

2)	 or	alle	andre	fly,	korteste	avstand	av	30	minutters	flyging	i	marsjhastighet	og	100	nautiske	mil,

med	mindre	utstyret	angitt	i	punkt	b)	og	c)	nedenfor	medbringes.

b)	 Tilstrekkelige	 redningsflåter	 til	 å	 transportere	 alle	 personer	 om	 bord.	Med	 mindre	 ekstra	 redningsflåter	 med	
tilstrekkelig	 kapasitet	 er	 tilgjengelig,	 skal	 flyteevnen	 og	 setekapasiteten	 utover	 redningsflåtenes	 sertifiserte	
kapasitet	kunne	romme	alle	om	bord	i	flyet	i	tilfelle	en	av	redningsflåtene	med	høyest	angitt	kapasitet	går	tapt.	
Redningsflåtene	skal	være	utstyrt	med

1)	 et	lys	for	å	lette	ettersøkningen,	og

2)	 livredningsutstyr,	herunder	midler	til	livsopphold	tilpasset	vedkommende	flyging,	og

c)	 minst	to	nødpeilesendere	som	kan	sende	på	nødfrekvensene	angitt	i	ICAO-vedlegg	10	bind	V	kapittel	2.

OPS 1.835

Overlevingsutstyr

Operatøren	kan	drive	et	fly	over	områder	der	søk	og	redning	ville	være	særlig	vanskelig,	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	
følgende:

a)	 signalutstyr	for	å	sende	de	pyrotekniske	nødsignalene	beskrevet	i	ICAO-vedlegg	2,

b)	 minst	to	nødpeilesendere	som	kan	sende	på	nødfrekvensene	angitt	i	ICAO-vedlegg	10	bind	V	kapittel	2,	og

c)	 ytterligere	overlevingsutstyr	for	ruten	som	skal	flys,	idet	det	tas	hensyn	til	antallet	personer	om	bord,

med	det	unntak	at	utstyret	som	er	angitt	i	punkt	c),	ikke	behøver	å	medbringes	dersom	flyet	enten

1)	 holder	seg	innenfor	en	viss	avstand	fra	et	område	der	søk	og	redning	ikke	er	særlig	problematisk,	tilsvarende

i)	 120	minutter	flyging	 i	marsjhastighet	med	én	motor	ute	av	drift,	 for	fly	 som	er	 i	 stand	 til	 å	 fortsette	
flygingen	til	en	flyplass	dersom	kritisk(e)	motor(er)	svikter	på	et	hvilket	som	helst	punkt	langs	ruten	eller	
under	planlagt	omdirigering,	eller

ii)	 30	minutter	ved	marsjhastighet	for	alle	andre	fly,	eller

2)	 for	fly	sertifisert	i	henhold	til	CS-25	eller	tilsvarende,	ikke	større	avstand	enn	den	som	tilsvarer	90	minutter	i	
marsjhastighet	fra	et	område	som	er	egnet	for	nødlanding.
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OPS 1.840

Sjøfly	og	amfibiefly	—	Diverse	utstyr

a)	 Operatøren	kan	drive	et	sjøfly	eller	et	amfibiefly	på	vann	bare	dersom	det	er	utstyrt	med

1)	 et	 drivanker	 og	 annet	 utstyr	 som	 er	 nødvendig	 for	 å	 lette	 fortøyning,	 forankring	 eller	 manøvrering	 av	
luftfartøyet	på	vann,	og	som	er	egnet	ut	fra	luftfartøyets	størrelse,	vekt	og	manøvreringsegenskaper,	og

2)	 om	relevant,	utstyr	for	å	lage	lydsignalene	angitt	i	internasjonale	bestemmelser	om	forebygging	av	sammenstøt	
til	sjøs.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.715

Ferdsskrivere	—	1	—	Liste	over	parametrer	som	skal	registreres

Tabell A1 — Fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg

Merknad: Tallet	i	venstre	kolonne	gjenspeiler	serienumrene	i	EUROCAE-dokument	ED55.

Nr. Parameter

1 TIDSPUNKT	ELLER	RELATIV	TIDSANGIVELSE

2 TRYKKHØYDE

3 ANGITT	FLYGEHASTIGHET

4 STYREKURS

5 NORMAL	AKSELERASJON

6 FLYGESTILLING	RUNDT	TVERRAKSEN

7 FLYGESTILLING	RUNDT	LENGDEAKSEN

8 MANUELL	BETJENING	AV	RADIOSENDERKNAPPER

9 SKYVEKRAFT/EFFEKT	 PÅ	 HVER	 ENKELT	 MOTOR	 OG	 EVENTUELT	 POSISJONEN	 TIL	
REGULATOREN	FOR	SKYVEKRAFT/EFFEKT	I	FØRERKABINEN

10 BAKKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

11 FORKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

12 STATUS	FOR	MOTORKRAFTREVERSERING

13 POSISJON	FOR	BAKKESPOILER	OG/ELLER	INNSTILLING	AV	LUFTBREMS

14 SAMLET	ELLER	UTVENDIG	TEMPERATUR

15 FUNKSJON	OG	 INNKOPLINGSSTATUS	 FOR	AUTOPILOT,	AUTOMATISK	 FARTSSTYRING	OG	
AFCS

16 AKSELERASJON	I	LENGDERETNINGEN

17 AKSELERASJON	I	SIDERETNINGEN

Tabell A2 — Fly med en største sertifisert masse ved avgang på 5 700 kg eller mindre

Merknad: Tallet	i	venstre	kolonne	gjenspeiler	serienumrene	i	EUROCAE-dokument	ED55.

Nr. Parameter

1 TIDSPUNKT	ELLER	RELATIV	TIDSANGIVELSE

2 TRYKKHØYDE

3 ANGITT	FLYGEHASTIGHET

4 STYREKURS

5 NORMAL	AKSELERASJON

6 FLYGESTILLING	RUNDT	TVERRAKSEN

7 FLYGESTILLING	RUNDT	LENGDEAKSEN

8 MANUELL	BETJENING	AV	RADIOSENDERKNAPPER

9 SKYVEKRAFT/EFFEKT	 PÅ	 HVER	 ENKELT	 MOTOR	 OG	 EVENTUELT	 POSISJONEN	 TIL	
REGULATOREN	FOR	SKYVEKRAFT/EFFEKT	I	FØRERKABINEN

10 BAKKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

11 FORKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

12 STATUS	FOR	MOTORKRAFTREVERSERING

13 POSISJON	FOR	BAKKESPOILER	OG/ELLER	INNSTILLING	AV	LUFTBREMS

14 SAMLET	ELLER	UTVENDIG	TEMPERATUR

15 INNKOPLINGSSTATUS	FOR	AUTOPILOT/AUTOMATISK	FARTSSTYRING

16 ANGREPSVINKEL	(DERSOM	EN	EGNET	FØLER	ER	TILGJENGELIG)

17 AKSELERASJON	I	LENGDERETNINGEN
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Tabell B — Tilleggsparametrer for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg

Merknad: Tallet	i	venstre	kolonne	gjenspeiler	serienumrene	i	EUROCAE-dokument	ED55.

Nr. Parameter

18 VIKTIGSTE	BETJENINGSINNRETNINGER	—	RORFLATENES	POSISJON	OG/ELLER	FLYGERENS	
SIGNAL	(HØYDE,	KRENGNING,	GIRING)

19 HØYDETRIMPOSISJON

20 RADIOHØYDE

21 LODDRETT	STRÅLEAVVIK	(ILS-GLIDEBANE	ELLER	MLS-HØYDE)

22 VANNRETT	STRÅLEAVVIK	(ILS-RETNINGSINDIKATOR	ELLER	MLS-RETNING)

23 PASSERING	AV	MERKEFYR

24 ADVARSLER

25 RESERVERT	(VALG	AV	FREKVENS	FOR	NAVIGASJONSMOTTAKER	ANBEFALES)

26 RESERVERT	(DME-AVSTAND	ANBEFALES)

27 STATUS	FOR	BRYTER	FOR	UNDERSTELLETS	POSISJON,	I	LUFTEN	/	PÅ	BAKKEN-TILSTAND

28 TERRENGVARSLINGSSYSTEM

29 ANGREPSVINKEL

30 VARSEL	OM	LAVT	TRYKK	(HYDRAULISK	OG	PNEUMATISK)

31 HASTIGHET	PÅ	BAKKEN

32 POSISJON	FOR	UNDERSTELL	ELLER	SPAK	FOR	UNDERSTELL

Tabell	C	—	Fly	utstyrt	med	elektroniske	visningssystemer

Merknad: Tallet	i	midtkolonnen	gjenspeiler	serienumrene	i	EUROCAE-dokument	ED55	tabell	A1.5.

Nr. Nr. Parameter

33 6 VALGT	BAROMETERINNSTILLING	(FOR	HVER	FLYGERPLASS)

34 7 VALGT	HØYDE

35 8 VALGT	HASTIGHET

36 9 VALGT	MACH-TALL

37 10 VALGT	LODDRETT	HASTIGHET

38 11 VALGT	STYREKURS

39 12 VALGT	FLYGEBANE

40 13 VALGT	BESLUTNINGSHØYDE

41 14 EFIS-VISNINGSFORMAT

42 15 MULTIFUNKSJON-/MOTOR-/ALARMVISNINGSFORMAT
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Tillegg 1 til OPS 1.720

Ferdsskrivere	—	2	—	Liste	over	parametrer	som	skal	registreres

Tabell A — Fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg

Nr. Parameter

1 TIDSPUNKT	ELLER	RELATIV	TIDSANGIVELSE

2 TRYKKHØYDE

3 ANGITT	FLYGEHASTIGHET

4 STYREKURS

5 NORMAL	AKSELERASJON

6 FLYGESTILLING	RUNDT	TVERRAKSEN

7 FLYGESTILLING	RUNDT	LENGDEAKSEN

8 MANUELL	 BETJENING	 AV	 RADIOSENDERKNAPPER,	 MED	 MINDRE	 ET	 ALTERNATIVT	
HJELPEMIDDEL	 FOR	 SYNKRONISERING	 AV	 FDR-	 OG	 CVR-REGISTRERINGER	 ER	
TILGJENGELIG

9 EFFEKT	PÅ	HVER	ENKELT	MOTOR

10 BAKKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

11 FORKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

12 POSISJON	FOR	MOTORKRAFTREVERSERING	(BARE	FOR	TURBOJETFLY)

13 POSISJON	FOR	BAKKESPOILER	OG/ELLER	INNSTILLING	AV	LUFTBREMS

14 UTVENDIG	LUFTTEMPERATUR	ELLER	SAMLET	LUFTTEMPERATUR

15a INNKOPLINGSSTATUS	FOR	AUTOPILOT

15b DRIFTSMODI	 FOR	 AUTOPILOT,	 KONTAKTSTATUS	 OG	 DRIFTSMODI	 FOR	 AUTOMATISK	
FARTSSTYRING	OG	AFCS-SYSTEMER

Tabell B — Tilleggsparametrer for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg

Nr. Parameter

16 AKSELERASJON	I	LENGDERETNINGEN

17 AKSELERASJON	I	SIDERETNINGEN

18 VIKTIGSTE	BETJENINGSINNRETNINGER	—	RORFLATENES	POSISJON	OG/ELLER	FLYGERENS	
SIGNAL	(HØYDE,	KRENGNING	OG	GIRING)

19 HØYDETRIMPOSISJON

20 RADIOHØYDE

21 GLIDEBANEAVVIK

22 RETNINGSINDIKATORAVVIK

23 PASSERING	AV	MERKEFYR

24 HOVEDALARM

25 VALG	AV	FREKVENSER	FOR	NAV	1	OG	NAV	2

26 DME	1-	OG	DME	2-AVSTAND

27 STATUS	FOR	BRYTER	FOR	UNDERSTELLETS	POSISJON

28 TERRENGVARSLINGSSYSTEM

29 ANGREPSVINKEL

30 HYDRAULIKK,	HVERT	SYSTEM	(LAVT	TRYKK)

31 NAVIGASJONSDATA

32 POSISJON	FOR	UNDERSTELL	ELLER	SPAK	FOR	UNDERSTELL
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Tillegg 1 til OPS 1725

Ferdsskrivere	—	3	—	Liste	over	parametrer	som	skal	registreres

Tabell A — Fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg

Nr. Parameter

1 TIDSPUNKT	ELLER	RELATIV	TIDSANGIVELSE

2 TRYKKHØYDE

3 ANGITT	FLYGEHASTIGHET

4 STYREKURS

5 NORMAL	AKSELERASJON

Tabell B — Tilleggsparametrer for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg

Nr. Parameter

6 FLYGESTILLING	RUNDT	TVERRAKSEN

7 FLYGESTILLING	RUNDT	LENGDEAKSEN

8 MANUELL	 BETJENING	 AV	 RADIOSENDERKNAPPER,	 MED	 MINDRE	 ET	 ALTERNATIVT	
HJELPEMIDDEL	 FOR	 SYNKRONISERING	 AV	 FDR-	 OG	 CVR-REGISTRERINGER	 ER	
TILGJENGELIG

9 EFFEKT	PÅ	HVER	ENKELT	MOTOR

10 BAKKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

11 FORKANTKLAFFENES	POSISJON	ELLER	BRYTERNES	POSISJON	I	FØRERKABINEN

12 POSISJON	FOR	MOTORKRAFTREVERSERING	(BARE	FOR	TURBOJETFLY)

13 POSISJON	FOR	BAKKESPOILER	OG/ELLER	INNSTILLING	AV	LUFTBREMS

14 UTVENDIG	LUFTTEMPERATUR	ELLER	SAMLET	LUFTTEMPERATUR

15a INNKOPLINGSSTATUS	FOR	AUTOPILOT

15b DRIFTSMODI	 FOR	 AUTOPILOT,	 KONTAKTSTATUS	 OG	 DRIFTSMODI	 FOR	 AUTOMATISK	
FARTSSTYRING	OG	AFCS-SYSTEMER

16 AKSELERASJON	I	LENGDERETNINGEN

17 AKSELERASJON	I	SIDERETNINGEN

18 VIKTIGSTE	BETJENINGSINNRETNINGER	—	RORFLATENES	POSISJON	OG/ELLER	FLYGERENS	
SIGNAL	(HØYDE,	KRENGNING	OG	GIRING)

19 HØYDETRIMPOSISJON

20 RADIOHØYDE

21 GLIDEBANEAVVIK

22 RETNINGSINDIKATORAVVIK

23 PASSERING	AV	MERKEFYR

24 HOVEDALARM

25 VALG	AV	FREKVENSER	FOR	NAV	1	OG	NAV	2

26 DME	1-	OG	DME	2-AVSTAND

27 STATUS	FOR	BRYTER	FOR	UNDERSTELLETS	POSISJON

28 TERRENGVARSLINGSSYSTEM

29 ANGREPSVINKEL

30 HYDRAULIKK,	HVERT	SYSTEM	(LAVT	TRYKK)

31 NAVIGASJONSDATA	(BREDDEGRAD,	LENGDEGRAD,	BAKKEFART	OG	AVDRIFTSVINKEL)

32 POSISJON	FOR	UNDERSTELL	ELLER	SPAK	FOR	UNDERSTELL
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Tillegg 1 til OPS 1.770

Oksygen	—	Minstekrav	for	ekstra	oksygen	til	fly	med	trykkabin	under	og	etter	nødnedstigning

Tabell 1

(a) (b)

Tilførsel	til Varighet	og	kabinhøyde

1. Alle	som	tjenestegjør	i	førerkabinen Hele	flygetiden	dersom	kabinhøyden	er	over	13	000	fot	og	hele	
flygetiden	dersom	kabinhøyden	er	over	10	000	 fot,	men	 ikke	
over	13	000	fot	etter	de	første	30	minuttene	ved	disse	høydene,	
men	uansett	ikke	under

i)	 30	minutter	for	fly	sertifisert	for	flyging	i	høyder	som	ikke	
overstiger	25	000	fot	(merknad	2)

ii)	 2	timer	for	fly	sertifisert	for	flyging	i	høyder	over	25	000	fot	
(merknad	3)

2. Alle	påkrevde	kabinbesetningsmedlemmer Hele	flygetiden	dersom	kabinhøyden	er	over	13	000	fot,	men	
ikke	under	30	minutter	(merknad	2),	og	hele	flygetiden	dersom	
kabinhøyden	er	over	10	000	fot,	men	ikke	over	13	000	fot	etter	
de	første	30	minuttene	ved	disse	høydene.

3. 100	%	av	passasjerene	(merknad	5) Hele	flygetiden	dersom	kabinhøyden	er	over	15	000	fot,	men	
uansett	ikke	under	10	minutter	(merknad	4).

4. 30	%	av	passasjerene	(merknad	5) Hele	flygetiden	dersom	kabinhøyden	er	over	14	000	fot,	men	
ikke	over	15	000	fot.

5. 10	%	av	passasjerene	(merknad	5) Hele	flygetiden	dersom	kabinhøyden	er	over	10	000	fot,	men	
ikke	 over	 14	 000	 fot	 etter	 de	 første	 30	 minuttene	 ved	 disse	
høydene.

Merknad 1: Den	tilgjengelige	tilførselen	skal	ta	hensyn	til	kabinhøyden	og	nedstigningsprofilen	for	de	berørte	rutene.
Merknad 2: Den	påkrevde	minstetilførselen	er	den	oksygenmengden	som	er	nødvendig	for	en	konstant	nedstigningshastighet	fra	flyets	

største	sertifiserte	driftshøyde	ned	til	10	000	fot	på	10	minutter	og	deretter	20	minutter	ved	10	000	fot.
Merknad 3: Den	 påkrevde	minstetilførselen	 er	 den	 oksygenmengden	 som	 er	 nødvendig	 for	 en	 konstant	 nedstigningshastighet	 fra	

flyets	 største	 sertifiserte	 driftshøyde	 ned	 til	 10	 000	 fot	 på	 10	minutter	 og	 deretter	 110	minutter	 ved	 10	 000	 fot.	Den	
oksygenmengden	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.780	a)	1),	kan	inkluderes	ved	bestemmelse	av	nødvendig	forsyning.

Merknad 4: Den	påkrevde	minstetilførselen	er	den	oksygenmengden	som	er	nødvendig	for	en	konstant	nedstigningshastighet	fra	flyets	
største	sertifiserte	driftshøyde	ned	til	15	000	fot	på	10	minutter.

Merknad 5: I	denne	tabellen	menes	med	«passasjerer»	de	passasjerer	som	faktisk	er	om	bord,	herunder	spedbarn.
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Tillegg 1 til OPS 1.775

Tilleggsoksygen	til	fly	uten	trykkabin

Tabell 1

(a) (b)

Tilførsel	til Varighet	og	trykkhøyde

1. Alle	som	tjenestegjør	i	førerkabinen Hele	flygetiden	ved	trykkhøyder	over	10	000	fot

2. Alle	påkrevde	kabinbesetningsmedlemmer Hele	flygetiden	ved	trykkhøyder	over	13	000	fot	samt	for	ethvert	
tidsrom	på	over	30	minutter	ved	trykkhøyder	over	10	000	fot,	
men	høyst	13	000	fot.

3. 100	%	av	passasjerene	(se	merknad) Hele	flygetiden	ved	trykkhøyder	over	13	000	fot

4. 10	%	av	passasjerene	(se	merknad) Hele	 flygetiden	 etter	 30	 minutter	 ved	 trykkhøyder	 over	
10	000	fot,	men	høyst	13	000	fot.

Merknad: I	denne	tabellen	menes	med	«passasjerer»	de	passasjerer	som	faktisk	er	om	bord,	herunder	spedbarn	under	
to	år.
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KAPITTEL	L

KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

OPS 1.845

Alminnelig	innledning

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	en	flyging	ikke	begynnes	med	mindre	nødvendig	kommunikasjons-	og	navigasjonsutstyr	
som	kreves	i	henhold	til	dette	kapittel,

1)	 er	godkjent	og	installert	i	samsvar	med	gjeldende	krav,	herunder	minsteytelsesstandard	og	krav	til	drift	og	
luftdyktighet,

2)	 er	slik	installert	at	svikt	i	en	enkelt	enhet	som	er	nødvendig	for	kommunikasjons-	og/eller	navigasjonsformål,	
ikke	gjør	det	umulig	å	kommunisere	og/eller	navigere	sikkert	langs	ruten	som	flys,

3)	 er	i	funksjonsdyktig	stand	for	den	typen	drift	som	gjennomføres,	unntatt	som	angitt	i	MEL	(jf.	OPS	1.030),	og

4)	 er	slik	tilrettelagt	at	det	er	lett	å	betjene	for	et	flybesetningsmedlem,	fra	vedkommendes	plass	dersom	utstyret	
skal	 være	 klart	 til	 bruk	 på	 dette	 stedet.	Dersom	det	 kreves	 at	 en	 utstyrsdel	 skal	 betjenes	 av	flere	 enn	 ett	
besetningsmedlem,	skal	det	være	slik	installert	at	utstyret	er	klart	til	bruk	fra	et	hvilket	som	helst	sted	der	
utstyret	må	kunne	brukes.

b)	 Minstestandardene	for	kommunikasjons-	og	navigasjonsutstyrets	ytelse	er	som	angitt	i	gjeldende	ETSO	(European	
Technical	Standard	Orders),	som	oppført	i	gjeldende	CS-TSO	(Specifications	on	European	Technical	Standard	
Orders),	med	mindre	andre	ytelsesstandarder	kreves	i	drifts-	og	luftdyktighetsbestemmelsene.	Kommunikasjons-	
og	 navigasjonsutstyr	 som	 overholder	 andre	 spesifikasjoner	 for	 utforming	 og	 ytelse	 enn	 ETSO	 på	 dagen	 for	
OPS-gjennomføring,	kan	fortsatt	brukes,	eller	installeres,	med	mindre	det	er	fastsatt	tilleggskrav	i	dette	kapittel.	
Kommunikasjons-	og	navigasjonsutstyr	som	allerede	er	godkjent,	behøver	ikke	å	overholde	en	revidert	ETSO	
eller	en	annen	revidert	spesifikasjon	enn	ETSO,	med	mindre	det	er	fastsatt	bestemmelser	med	tilbakevirkende	
kraft.

OPS 1.850

Radioutstyr

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	nødvendig	radio	for	den	typen	drift	som	gjennomføres.

b)	 Der	det	i	henhold	til	dette	kapittel	kreves	to	uavhengige	(atskilte	og	komplette)	radiosystemer,	skal	hvert	system	
ha	 en	 uavhengig	 antenneinstallasjon,	men	 dersom	 det	 anvendes	 fastmonterte	 antenner	 uten	 antennetråd,	 eller	
annen	antenneinstallasjon	med	tilsvarende	pålitelighet,	kreves	det	bare	én	antenne.

c)	 Radiokommunikasjonsutstyret	som	kreves	for	å	overholde	punkt	a),	skal	også	kunne	kommunisere	på	luftfartens	
nødfrekvens,	121,5	MHz.

OPS 1.855

Lydbetjeningspanel

Operatøren	kan	drive	et	fly	i	henhold	til	IFR	bare	dersom	det	er	utstyrt	med	et	lydbetjeningspanel	som	er	tilgjengelig	for	
hvert	påkrevd	flygebesetningsmedlem.

OPS 1.860

Radioutstyr	for	VFR-drift	langs	ruter	der	det	navigeres	etter	visuelle	landemerker

Operatøren	kan	drive	et	fly	i	henhold	til	VFR	langs	ruter	der	det	kan	navigeres	etter	visuelle	landemerker,	bare	dersom	
det	er	utstyrt	med	det	radiokommunikasjonsutstyr	som	kreves	under	normale	driftsforhold	for	å	oppnå	følgende:

a)	 kommunisere	med	relevante	bakkestasjoner,
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b)	 kommunisere	med	relevante	flygekontrollenheter	fra	ethvert	punkt	innenfor	kontrollert	luftrom	der	flyginger	er	
planlagt,	og

c)	 motta	værinformasjon.

OPS 1.865

Kommunikasjons-	og	navigasjonsutstyr	for	drift	i	henhold	til	IFR,	eller	i	henhold	til	VFR	langs	ruter	der	det	ikke	
navigeres	etter	visuelle	landemerker

a)	 Operatøren	kan	drive	fly	i	henhold	til	IFR,	eller	i	henhold	til	VFR	langs	ruter	der	det	ikke	kan	navigeres	etter	visuelle	
landemerker	bare	dersom	flyet	er	utstyrt	med	radiokommunikasjons-	og	SSR-transponder	og	navigasjonsutstyr	i
samsvar	med	kravene	gitt	av	lufttrafikktjenestene	i	driftsområdet	eller	-områdene.

b)	 Radioutstyr.	Operatøren	skal	sikre	at	radioutstyret	omfatter	minst

1)	 to	 uavhengige	 radiokommunikasjonssystemer	 i	 samsvar	 med	 det	 som	 under	 normale	 driftsforhold	 er
nødvendig	for	å	kommunisere	med	relevant	bakkestasjon	fra	ethvert	punkt	på	ruten,	herunder	omdirigering,
og

2)	 SSR-transponderutstyr	som	kreves	for	ruten	som	flys.

c)	 Navigasjonsutstyr.	Operatøren	skal	sikre	at	navigasjonsutstyret

1)	 omfatter	minst

i)	 et	VOR-mottakersystem,	et	ADF-system,	en	DME,	men	det	er	ikke	nødvendig	å	installere	et	ADF-system	
dersom	bruk	av	ADF	ikke	kreves	i	noen	fase	av	den	planlagte	flygingen,

ii) en	ILS	eller	MLS,	dersom	ILS	eller	MLS	kreves	for	navigasjon	under	innflyging,

iii) et	mottakersystem	for	merkefyr,	dersom	merkefyr	kreves	for	navigasjon	ved	innflyging,

iv)	 et	områdenavigasjonssystem,	dersom	områdenavigasjon	kreves	for	ruten	som	flys,

v)	 et	ekstra	DME-system	på	enhver	rute,	eller	del	av	denne,	der	navigasjon	bare	bygger	på	DME-signaler,

vi)	 et	ekstra	VOR-mottakersystem	på	enhver	rute,	eller	del	av	denne,	der	navigasjon	bare	bygger	på	VOR-
signaler,

vii) et	ekstra	ADF-system	på	enhver	rute,	eller	del	av	denne,	der	navigasjon	bare	bygger	på	NDB-signaler,	
eller

2)	 oppfyller	kravet	til	navigasjonsytelse	(RNP)	for	drift	i	det	aktuelle	luftrommet.

d)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	som	ikke	er	utstyrt	med	ADF	eller	navigasjonsutstyret	som	er	angitt	i	punkt	c)	1)	vi)	og/
eller	c)	1)	vii)	ovenfor,	forutsatt	at	flyet	er	utstyrt	med	alternativt	utstyr	som	er	godkjent	av	luftfartsmyndigheten
for	ruten	som	flys.	Det	alternative	utstyret	skal	være	tilstrekkelig	pålitelig	og	nøyaktig	til	at	sikker	navigasjon	for
den	planlagte	ruten	er	mulig.

e)	 Operatøren	skal	sikre	at	VHF-kommunikasjonsutstyr,	ILS-retningsindikator	og	VOR-mottakere	som	er	installert
i	flyet	for	drift	i	henhold	til	IFR,	er	av	godkjent	type	som	overholder	ytelsesstandarder	for	FM-immunitet.

OPS 1.866

Transponderutstyr

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	bare	dersom	det	er	utstyrt	med

1)	 en	SSR-transponder	som	rapporterer	trykkhøyde,	og

2)	 annet	SSR-transponderutstyr	som	kreves	for	ruten	som	flys.
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OPS 1.870

Ytterligere	navigasjonsutstyr	for	drift	i	MNPS-luftrom

a)	 Operatøren	 kan	 drive	 et	 fly	 i	MNPS-luftrom	bare	 dersom	det	 er	 utstyrt	med	 navigasjonsutstyr	 som	oppfyller
minstespesifikasjoner	for	navigasjonsytelse	som	angitt	i	ICAO	Doc	7030	i	form	av	regionale	tilleggsprosedyrer.

b)	 Navigasjonsutstyret	 som	 kreves	 i	 dette	 punkt,	 skal	 være	 synlig	 for	 og	 kunne	 brukes	 av	 enhver	 flyger	 fra
vedkommendes	plass.

c)	 For	 uinnskrenket	 drift	 i	 MNPS-luftrom	 skal	 et	 fly	 være	 utstyrt	 med	 to	 uavhengige	 navigasjonssystemer	 for
langdistanseflyging	(LRNS).

d)	 For	drift	i	MNPS-luftrom	langs	kunngjorte	spesialruter	skal	et	luftfartøy	være	utstyrt	med	ett	navigasjonssystem	
for	langdistanseflyging	(LRNS),	med	mindre	annet	er	angitt.

OPS 1.872

Utstyr	for	drift	i	avgrenset	luftrom	med	reduserte	minsteverdier	for	loddrett	atskillelse	(RVSM)

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	fly	som	drives	i	RVSM-luftrom,	er	utstyrt	med

1)	 to	uavhengige	høydemålersystemer,

2)	 et	høydevarslingssystem,

3)	 et	automatisk	høydekontrollsystem,	og

4)	 en	 transponder	 for	 sekundær	 overvåkingsradar	 (SSR),	 med	 høyderapporteringssystem	 som	 kan	 tilkoples	
høydemålersystemet	og	brukes	til	å	opprettholde	høyde.
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KAPITTEL	M

VEDLIKEHOLD AV FLY

OPS 1.875

Alminnelige	bestemmelser

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	bare	dersom	det	er	vedlikeholdt	og	 frigitt	 for	 ibruktaking	av	en	organisasjon	som	
er	 godkjent/godtatt	 i	 henhold	 til	 del	 145,	 men	 det	 er	 ikke	 nødvendig	 at	 inspeksjoner	 før	 flyging	 utføres	 av	
organisasjonen	som	er	godkjent	i	henhold	til	del	145.

b)	 Kravene	 til	flyets	kontinuerlige	 luftdyktighet	 som	er	nødvendige	 for	å	oppfylle	operatørsertifiseringskravene	 i	
OPS	1.180,	er	gjengitt	i	del	M.
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KAPITTEL	N

FLYGEBESETNING

OPS 1.940

Flygebesetningens	sammensetning

(Se	tillegg	1	og	2	til	OPS	1.940)

a)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 sammensetningen	av	og	antallet	flygebesetningsmedlemmer	på	 angitte	plasser	 er	 i	 samsvar	med,	og	 ikke	
mindre	enn,	det	minimum	som	er	angitt	i	flygehåndboken,

2)	 flygebesetningen	omfatter	tilleggsmedlemmer	dersom	driftstypen	krever	det,	og	at	den	ikke	er	mindre	enn	det	
antallet	som	er	angitt	i	driftshåndboken,

3)	 alle	flygebesetningsmedlemmer	innehar	et	relevant	og	gyldig	sertifikat	som	er	godkjent	av	myndigheten,	og	
er	kvalifisert	og	skikket	til	å	gjennomføre	de	oppgaver	de	pålegges,

4)	 det	er	fastsatt	prosedyrer	som	myndigheten	kan	godta,	for	å	hindre	at	besetningen	blir	sammensatt	av	uerfarne	
flygebesetningsmedlemmer,

5)	 en	flyger	 blant	 flygebesetningen	 som	 er	 kvalifisert	 til	 å	 være	 fartøysjef	 i	 samsvar	 kravene	 som	 regulerer	
flygebesetningssertifikatene,	 utpekes	 som	 fartøysjef	 og	 kan	 delegere	 gjennomføringen	 av	flygingen	 til	 en	
annen	kvalifisert	flyger,	og

6)	 flygebesetningen,	 dersom	 det	 i	 henhold	 til	 flygehåndboken	 kreves	 en	 systemoperatør,	 omfatter	 et	
besetningsmedlem	som	innehar	et	flymaskinistsertifikat,	eller	et	kvalifisert	flygebesetningsmedlem	som	kan	
godtas	av	myndigheten.

7)	 kravene	 i	 kapittel	 N	 oppfylles	 dersom	 det	 engasjeres	 flygebesetningsmedlemmer	 som	 er	 selvstendig	
næringsdrivende	og/eller	arbeider	frilans	eller	deltid.	I	den	forbindelse	skal	det	tas	særlig	hensyn	til	det	samlede	
antallet	luftfartøytyper	eller	-varianter	som	et	flygebesetningsmedlem	kan	fly	i	kommersiell	lufttransport,	som	
ikke	kan	overstige	kravene	i	OPS	1.980	og	OPS	1.981,	medregnet	tjenester	som	vedkommende	yter	for	en	
annen	operatør.	For	besetningsmedlemmer	som	tjenestegjør	som	fartøysjef	hos	operatøren,	skal	operatørens	
grunnleggende	opplæring	i	administrasjon	av	besetningsressurser	(CRM)	være	gjennomført	før	linjeflyging	
uten	 tilsyn	begynnes,	med	mindre	besetningsmedlemmet	 tidligere	har	fullført	en	operatørs	grunnleggende	
CRM-kurs.

b)	 Minsteflygebesetning	for	drift	i	henhold	til	IFR	eller	om	natten.	For	drift	i	henhold	til	IFR	eller	om	natten	skal	
operatøren	sikre	at

1)	 minsteflygebesetningen	er	to	flygere	for	alle	turbopropfly	med	flere	enn	ni	godkjente	passasjerseter	og	for	alle	
turbojetfly,	eller

2)	 andre	fly	enn	dem	som	omfattes	av	punkt	b)	1)	ovenfor,	føres	av	én	flyger,	forutsatt	at	kravene	i	tillegg	2	til	
OPS	1.940	er	oppfylt.	Dersom	kravene	i	tillegg	2	ikke	er	oppfylt,	er	minsteflygebesetning	to	flygere.

OPS 1.943

Operatørens	grunnleggende	opplæring	i	administrasjon	av	besetningsressurser	(CRM)

a)	 Dersom	 et	 flygebesetningsmedlem	 ikke	 tidligere	 har	 gjennomført	 operatørens	 grunnleggende	 opplæring	 i	
administrasjon	av	besetningsressurser	(CRM)	(gjelder	både	nye	medarbeidere	og	eksisterende	personale),	skal	
operatøren	 sikre	 at	 flygebesetningsmedlemmet	 gjennomfører	 et	 grunnleggende	 CRM-opplæringskurs.	 Nye	
medarbeidere	skal	gjennomføre	operatørens	CRM-opplæring	i	løpet	av	det	første	året	hos	operatøren.
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b)	 Dersom	 flygebesetningsmedlemmet	 ikke	 tidligere	 har	 fått	 opplæring	 innen	 menneskelige	 faktorer,	 skal	
vedkommende	 gjennomføre	 et	 teorikurs	 som	 bygger	 på	 ATPL-programmet	 for	 menneskelige	 ytelser	 og	
begrensninger	 (se	 kravene	 som	gjelder	 for	 utstedelse	 av	flygebesetningssertifikat),	 og	 som	 skal	 gjennomføres	
forut	for	eller	i	kombinasjon	med	operatørens	grunnleggende	CRM-opplæring.

c)	 Grunnleggende	CRM-opplæring	skal	gis	av	minst	én	CRM-instruktør	som	er	godtakbar	for	myndigheten,	og	som	
kan	bistås	av	eksperter	for	å	gå	nærmere	inn	på	bestemte	områder.

d)	 Grunnleggende	CRM-opplæring	skal	gis	i	samsvar	med	en	detaljert	kursplan	som	er	inkludert	i	driftshåndboken.

OPS 1.945

Omstillingsopplæring	og	kontroll

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.945)

a)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 et	 flygebesetningsmedlem	 fullfører	 et	 typerettighetskurs	 som	 oppfyller	 gjeldende	 krav	 for	 utstedelse	 av	
flygebesetningssertifikater	 i	 forbindelse	med	overgang	fra	én	flytype	 til	en	annen	type	eller	klasse	der	det	
kreves	ny	type-	eller	klasserettighet,

2)	 et	flygebesetningsmedlem	fullfører	operatørens	omstillingskurs	før	linjeflyging	uten	tilsyn	begynnes,

i)	 ved	bytte	til	en	flytype	der	det	kreves	ny	type-	eller	klasserettighet,	eller

ii)	 ved	overgang	til	en	annen	operatør,

3)	 omstillingsopplæring	 gis	 av	 kvalifisert	 personale	 i	 samsvar	med	 en	 detaljert	 kursplan	 som	 er	 tatt	 med	 i	
driftshåndboken.	Operatøren	skal	sikre	at	personale	som	integrerer	CRM-elementer	i	omstillingsopplæring,	
er	tilstrekkelig	kvalifisert,

4)	 omfanget	 av	 opplæring	 som	 kreves	 for	 operatørens	 omstillingskurs,	 fastsettes	 ut	 fra	 en	 vurdering	 av	
flygebesetningsmedlemmets	 tidligere	 opplæring	 slik	 denne	 er	 registrert	 i	 vedkommendes	 opplæringslogg	
som	angitt	i	OPS	1.985,

5)	 minstestandarder	 for	 flygebesetningsmedlemmenes	 kvalifikasjoner	 og	 erfaring	 før	 begynnelse	 av	
omstillingsopplæring	er	angitt	i	driftshåndboken,

6)	 alle	 flygebesetningsmedlemmer	 gjennomgår	 kontrollene	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 OPS	 1.965	 b)	 samt	
opplæringen	og	kontrollene	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.965	d)	før	linjeflyging	under	tilsyn	begynnes,

7)	 kontrollen	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.965	c),	gjennomføres	etter	fullført	linjeflyging	under	tilsyn,

8)	 flygebesetningsmedlemmet,	etter	å	ha	begynt	operatørens	omstillingskurs,	 ikke	utfører	flygetjeneste	på	en	
annen	flytype	eller	klasse	før	kurset	er	fullført	eller	avsluttet,	og

9)	 elementer	av	CRM-opplæring	integreres	i	omstillingskurset.

b)	 Ved	 overgang	 til	 en	 annen	flytype	 eller	 klasse	 kan	 kontrollen	 som	kreves	 i	 henhold	 til	 1.965	 b),	 kombineres	
med	 ferdighetskontrollen	 for	 type-	 eller	 klasserettighet	 i	 henhold	 til	 kravene	 som	 gjelder	 for	 utstedelse	 av	
flygebesetningssertifikat.

c)	 Operatørens	 omstillingskurs	 og	 type-	 eller	 klasserettighetskurset	 som	 kreves	 for	 utstedelse	 av	
flygebesetningssertifikat,	kan	kombineres.

d)	 En	flyger	som	gjennomgår	et	omstillingskurs,	skal

1)	 påbegynne	linjeflyging	under	tilsyn	så	snart	som	mulig	innen	21	dager	etter	at	ferdighetskontrollen	er	fullført.

Dersom	 linjeflyging	 under	 tilsyn	 ikke	 er	 påbegynt	 innen	 21	 dager,	 skal	 operatøren	 sørge	 for	 nødvendig	
opplæring	som	myndigheten	kan	godta.
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2)	 fullføre	seks	avganger	og	landinger	i	flygesimulator	som	oppfyller	kravene	til	syntetiske	opplæringsinnretninger	
og	er	godkjent	av	myndigheten,	senest	21	dager	etter	at	ferdighetskontrollen	er	fullført.

Simulatoropplæringen	skal	gjennomføres	med	en	typerettighetsinstruktør	for	fly	(TRI(A))	i	ett	av	flygersetene.

Når	 det	 anbefales	 av	 et	 Joint	Operational	Evaluation	Board	 (JOEB)	og	godkjennes	 av	myndigheten,	 kan	
antallet	avganger	og	landinger	reduseres.

Dersom	 disse	 avgangene	 og	 landingene	 ikke	 er	 gjennomført	 innen	 21	 dager,	 skal	 operatøren	 sørge	 for	
nødvendig	oppfriskningsopplæring	som	myndigheten	kan	godta.

3)	 gjennomføre	sine	første	fire	avganger	og	landinger	for	linjeflyging	under	tilsyn	av	en	TRI	(A)	sittende	i	et	
flygersete.

Når	 det	 anbefales	 av	 et	 Joint	Operational	Evaluation	Board	 (JOEB)	og	godkjennes	 av	myndigheten,	 kan	
antallet	avganger	og	landinger	reduseres.

OPS 1.950

Differanseopplæring	og	tilvenningsopplæring

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	et	flygebesetningsmedlem	gjennomfører

1)	 differanseopplæring	som	krever	tilleggskunnskap	og	opplæring,	på	en	hensiktsmessig	opplæringsinnretning	
for	vedkommende	fly,

i)	 ved	drift	av	en	annen	variant	av	et	fly	av	samme	type	eller	annen	type	av	samme	klasse	som	det	som	
drives	fra	før,	eller

ii)	 ved	endring	av	utstyr	og/eller	prosedyrer	for	typer	eller	varianter	i	drift,

2)	 tilvenningssopplæring	som	krever	tilegnelse	av	tilleggskunnskaper,

i)	 ved	drift	av	et	annet	fly	av	samme	type	eller	variant,	eller

ii)	 ved	endring	av	utstyr	og/eller	prosedyrer	for	typer	eller	varianter	i	drift.

b)	 Operatøren	skal	i	driftshåndboken	angi	når	slik	differanseopplæring	eller	tilvenningsopplæring	er	påkrevd.

OPS 1.955

Utnevnelse	til	fartøysjef

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	styrmann	som	oppgraderes	til	fartøysjef,	og	de	som	engasjeres	som	fartøysjef,

1)	 har	et	minstenivå	av	erfaring,	som	kan	godtas	av	luftfartsmyndigheten,	og	som	er	angitt	i	driftshåndboken,	og

2)	 for	besetningsoperasjoner,	at	flygeren	fullfører	et	relevant	fartøysjefkurs.

b)	 Fartøysjefkurset	som	kreves	i	punkt	a)	2)	ovenfor,	skal	være	angitt	i	driftshåndboken	og	omfatte	minst	følgende:

1)	 opplæring	i	en	STD	(herunder	linjeflygingstrening)	og/eller	flygetrening,

2)	 operatørens	ferdighetskontroll	som	fartøysjef,
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3)	 fartøysjefens	ansvar,

4)	 linjetrening	som	fartøysjef	under	tilsyn.	Det	kreves	minst	10	sektorer	for	flygere	som	allerede	er	kvalifisert	på	
flytypen,

5)	 gjennomføring	 av	 linjekontroll	 for	 fartøysjef	 som	 angitt	 i	 OPS	 1.965	 c),	 og	 godkjent	 rute-	 og	
flyplasskvalifikasjon	som	beskrevet	i	OPS	1.975,	og

6)	 elementer	av	administrasjon	av	besetningsressurser	(CRM).

OPS 1.960

Fartøysjefer	som	er	CPL-innehavere

a)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 en	CPL-innehaver	tjenestegjør	som	fartøysjef	på	fly	sertifisert	i	flygehåndboken	for	flyging	med	én	flyger	bare	
dersom

i)	 flygeren	har	minst	500	timer	total	flygetid	på	fly	eller	er	innehaver	av	gyldig	instrumentrettighet,	ved	
befordring	 av	 passasjerer	 under	 regler	 for	 visuell	 flyging	 (VFR)	 utenfor	 en	 radius	 på	 50	NM	 fra	 en	
avgangsplassen,	eller

ii)	 flygeren,	 ved	 drift	 av	 et	 flermotorsfly	 i	 henhold	 til	 instrumentflygeregler	 (IFR),	 har	minst	 700	 timer	
total	 flygetid	 på	 fly,	 herunder	 400	 timer	 som	 fartøysjef	 (i	 samsvar	 med	 kravene	 som	 regulerer	
flygebesetningssertifikatet),	hvorav	100	timer	i	henhold	til	IFR,	herunder	40	timer	i	flermotorsdrift.	De	
400	timene	som	fartøysjef	kan	erstattes	med	flygetid	som	styrmann,	basert	på	at	to	timer	som	styrmann	
tilsvarer	én	time	som	fartøysjef,	forutsatt	at	disse	timene	ble	opparbeidet	i	et	etablert	besetningssystem	
med	flere	flygere	som	er	angitt	i	driftshåndboken,

2)	 kravene	angitt	i	tillegg	2	til	OPS	1.940	er	oppfylt,	i	tillegg	til	punkt	a)	1)	ii)	ovenfor,	ved	drift	i	henhold	til	IFR	
med	én	flyger,	og

3)	 fartøysjefkurset	angitt	i	OPS	1.955	a)	2)	er	fullført	ved	drift	med	flere	flygere,	i	tillegg	til	punkt	a)	1)	ovenfor	
og	før	flygeren	begynner	å	fungere	som	fartøysjef.

OPS 1.965

Gjentatt	opplæring	og	kontroll

(Se	tillegg	1	og	2	til	OPS	1.965)

a)	 Alminnelige	bestemmelser.	Operatøren	skal	sikre	at

1)	 alle	 flygebesetningsmedlemmer	 gjennomgår	 gjentatt	 opplæring	 og	 kontroll,	 og	 at	 all	 slik	 opplæring	 og	
kontroll	er	relevant	for	flytypen	eller	varianten	av	fly	som	besetningsmedlemmet	er	sertifisert	til	å	drive,

2)	 et	program	for	gjentatt	opplæring	og	kontroll	er	fastsatt	i	driftshåndboken	og	godkjent	av	myndigheten,

3)	 gjentatt	opplæring	gis	av	følgende	personell:

i)	 bakke-	og	oppfriskingsopplæring	—	av	kvalifisert	personell,

ii)	 Fly/STD-trening	—	av	en	typerettighetsinstruktør	(TRI),	klasserettighetsinstruktør	(CRI),	eller	for	STD-
innholdet,	en	instruktør	i	simuleringsbasert	flygeopplæring	(SFI),	forutsatt	at	vedkommende	TRI,	CRI	
eller	SFI	oppfyller	operatørens	krav	til	erfaring	og	kunnskap	i	tilstrekkelig	grad	til	å	gi	instruksjon	på	de	
punktene	som	er	angitt	i	punkt	a)	1)	i)	A)	og	B)	i	tillegg	1	til	OPS	1.965,
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iii)	 opplæring	i	bruk	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr	—	av	kvalifisert	personell,	og

iv)	 administrasjon	av	besetningsressurser	(CRM):

a)	 integrasjon	av	CRM-elementer	i	alle	faser	av	den	gjentatte	opplæringen	—	av	alt	personell	som	gir	
gjentatt	opplæring.	Operatøren	skal	sikre	for	at	alt	personell	som	gir	gjentatt	opplæring,	er	kvalifisert	
til	å	integrere	CRM-elementer	i	denne	opplæringen,

b)	 modulbasert	CRM-opplæring	—	av	minst	én	CRM-instruktør	som	er	godtakbar	for	myndigheten,	og	
som	kan	bistås	av	eksperter	for	å	gå	nærmere	inn	på	bestemte	områder,

4)	 gjentatt	kontroll	utføres	av	følgende	personell:

i)	 operatørens	ferdighetskontroll	—	av	en	typerettighetskontrollør	(TRE),	klasserettighetskontrollør	(CRE),	
eller	 dersom	kontrollen	 utføres	 i	 en	STD,	 en	TRE,	 en	CRE	eller	 en	 kontrollør	 for	 simuleringsbasert	
flyging	(SFE),	opplært	i	CRM-begreper	og	i	vurdering	av	CFM-ferdigheter,

ii)	 linjekontroll	—	av	kvalifiserte	fartøysjefer	oppnevnt	av	operatøren	og	godtakbare	for	luftfartsmyndigheten,

iii)	 kontroll	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr	—	av	kvalifisert	personell.

b)	 Operatørens	ferdighetskontroll

1)	 Operatøren	skal	sikre	at

i)	 alle	 flygebesetningsmedlemmer	 gjennomgår	 operatørens	 ferdighetskontroller	 og	 demonstrerer	 sin	
kompetanse	i	utførelsen	av	prosedyrer	for	normale	situasjoner,	unormale	situasjoner	og	nødssituasjoner,	
og

ii)	 kontrollen	gjennomføres	uten	utvendig	visuell	referanse	når	det	er	krav	om	at	flygebesetningsmedlemmene	
skal	kunne	drive	i	henhold	til	IFR,	og

iii)	 hvert	 flygebesetningsmedlem	gjennomgår	 operatørens	 ferdighetskontroller	 som	medlem	av	 en	 vanlig	
fullt	bemannet	flygebesetning.

2)	 Gyldighetsperioden	til	operatørens	ferdighetskontroll	skal	være	seks	kalendermåneder	fra	utstedelsesmånedens	
utløp.	Dersom	utstedelsen	skjer	i	løpet	av	de	siste	tre	kalendermånedene	av	gyldighetsperioden	til	en	tidligere	
operatørs	 ferdighetskontroll,	 skal	 gyldighetsperioden	 løpe	 fra	 utstedelsesdatoen	 til	 seks	 kalendermåneder	
etter	utløpsdatoen	på	den	tidligere	operatørs	ferdighetskontroll.

c)	 Linjekontroll.	Operatøren	skal	sikre	at	alle	flygebesetningsmedlemmer	gjennomgår	en	linjekontroll	på	flyet	for	å	
demonstrere	sin	kompetanse	i	å	gjennomføre	normal	linjedrift	som	angitt	i	driftshåndboken.	Gyldighetsperioden	
til	 en	 linjekontroll	 skal	 være	 tolv	 kalendermåneder,	 i	 tillegg	 til	 resten	 av	 utstedelsesmåneden.	 Dersom	
utstedelsen	 skjer	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 kalendermånedene	 av	 gyldighetsperioden	 til	 en	 tidligere	 linjekontroll,	
skal	 gyldighetsperioden	 løpe	 fra	 utstedelsesdatoen	 til	 tolv	 kalendermåneder	 etter	 utløpsdatoen	 for	 tidligere	
linjekontroll.

d)	 Opplæring	i	bruk	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr	samt	kontroll.	Operatøren	skal	sikre	at	alle	flygebesetningsmedlemmer	
gjennomgår	opplæring	og	kontroll	når	det	gjelder	plassering	og	bruk	av	alt	nød-	og	sikkerhetsutstyr	om	bord.	
Gyldighetsperioden	til	en	kontroll	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr	skal	være	tolv	kalendermåneder,	i	tillegg	til	resten	av	
utstedelsesmåneden.	Dersom	utstedelsen	skjer	i	løpet	av	de	siste	tre	kalendermånedene	av	gyldighetsperioden	til	
en	tidligere	nød-	og	sikkerhetskontroll,	skal	gyldighetsperioden	løpe	fra	utstedelsesdatoen	til	tolv	kalendermåneder	
etter	utløpsdatoen	for	den	tidligere	nød-	og	sikkerhetskontrollen.

e)	 CRM.	Operatøren	skal	sikre	at

1)	 CRM-elementer	integreres	i	alle	relevante	faser	av	den	gjentatte	opplæringen,	og	at

2)	 alle	flygebesetningsmedlemmer	gjennomgår	en	egen	modulbasert	CRM-opplæring.	Alle	de	viktigste	emnene	
i	CRM-opplæringen	skal	dekkes	i	løpet	av	en	periode	på	høyst	tre	år.
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f)	 Bakke-	og	oppfriskingsopplæring.	Operatøren	skal	sikre	at	alle	flygebesetningsmedlemmer	gjennomgår	bakke-	
og	 oppfriskingsopplæring	 minst	 hver	 12.	 kalendermåned.	 Dersom	 opplæringen	 er	 gjennomført	 innenfor	 tre	
kalendermåneder	 før	utløpet	av	perioden	på	12	kalendermåneder,	 skal	neste	bakke-	og	oppfriskingsopplæring	
gjennomføres	 innenfor	 12	 kalendermåneder	 etter	 den	 opprinnelige	 utløpsdatoen	 for	 forrige	 bakke-	 og	
oppfriskingsopplæring.

g)	 Fly/STD-opplæring.	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alle	 flygebesetningsmedlemmer	 gjennomgår	 fly/STD-opplæring	
minst	hver	12.	kalendermåned.	Dersom	opplæringen	er	gjennomført	innenfor	tre	kalendermåneder	før	utløpet	av	
perioden	på	12	kalendermåneder,	skal	neste	fly/STD-opplæring	gjennomføres	innenfor	12	kalendermåneder	etter	
den	opprinnelige	utløpsdatoen	for	forrige	fly/STD-opplæring.

OPS 1.968

Flygere	kvalifisert	til	å	tjenestegjøre	i	begge	flygerseter

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.968)

a)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 en	flyger	som	kan	bli	pålagt	å	tjenestegjøre	i	hvert	flygersete,	gjennomfører	nødvendig	opplæring	og	kontroll,	
og	at

2)	 opplærings-	og	kontrollprogrammet	er	angitt	i	driftshåndboken	og	er	godtakbart	for	myndigheten.

OPS 1.970

Aktuell	erfaring

a)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 en	flyger	pålegges	tjeneste	på	et	fly	som	del	av	minste	godkjente	besetning,	enten	som	faktisk	fører	eller	ikke,	
bare	dersom	vedkommende	har	gjennomført	tre	avganger	og	tre	landinger	i	løpet	av	de	foregående	90	dagene,	
enten	som	fører	av	et	fly	eller	i	en	flygesimulator,	av	samme	type/klasse,	og

2)	 en	flyger	som	ikke	innehar	gyldig	instrumentrettighet,	pålegges	tjeneste	på	et	fly	som	fartøysjef	om	natten	
bare	dersom	vedkommende	har	gjennomført	minst	én	nattlanding	i	løpet	av	de	foregående	90	dagene,	enten	
som	fører	av	et	fly	eller	i	en	flygesimulator,	av	samme	type/klasse.

b)	 90	dager	nevnt	i	punkt	a)	1)	og	2)	ovenfor	kan	forlenges	til	høyst	120	dager	ved	linjeflyging	under	tilsyn	av	en	
typerettighetsinstruktør	eller	typerettighetskontrollør.	For	perioder	utover	120	dager	oppfylles	kravet	til	aktuell	
erfaring	gjennom	en	treningsflyging	eller	bruk	av	en	flygesimulator	på	flytypen	som	skal	brukes.

OPS 1.975

Kvalifikasjon	for	kjennskap	til	ruter	og	flyplasser

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	en	flyger,	før	vedkommende	utnevnes	til	fartøysjef	eller	til	flyger	som	av	fartøysjefen	
kan	få	delegert	ansvaret	for	flygingen,	har	oppnådd	tilstrekkelig	kjennskap	til	ruten	som	skal	flys	og	om	flyplasser	
(herunder	alternative	flyplasser),	innretninger	og	prosedyrer	som	skal	anvendes.

b)	 Gyldighetsperioden	 for	 kvalifikasjon	 for	 kjennskap	 til	 ruter	 og	 flyplasser	 er	 12	 kalendermåneder	 i	 tillegg	 til	
gjenstående	del	av

1)	 kvalifiseringsmåneden,	eller

2)	 måneden	da	siste	drift	på	ruten	eller	til	flyplassen	fant	sted.

c)	 Kvalifikasjon	for	kjennskap	til	ruter	og	flyplasser	forlenges	gjennom	drift	på	ruten	eller	til	flyplassen	i	løpet	av	
gyldighetsperioden	angitt	i	punkt	b)	ovenfor.
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d)	 Dersom	 gyldigheten	 fornyes	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 kalendermånedene	 av	 gyldighetsperioden	 til	 en	 tidligere	
kvalifikasjonen	 for	kjennskap	 til	 ruter	og	flyplasser,	 skal	gyldighetsperioden	 løpe	 fra	 fornyelsesdatoen	 til	 tolv	
kalendermåneder	etter	utløpsdatoen	for	den	tidligere	kvalifikasjonen	for	kjennskap	til	ruter	og	flyplasser.

OPS 1.978

Alternativt	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogram

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.978)

a)	 Etter	 minst	 to	 års	 sammenhengende	 drift	 kan	 en	 operatør	 erstatte	 de	 kravene	 til	 opplæring	 og	 kontroll	 for	
flygebesetningen	som	er	angitt	i	tillegg	1	til	OPS	1.978	a),	med	et	alternativt	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogram	
(ATQP)	godkjent	av	myndigheten.	Kravet	om	to	års	sammenhengende	drift	kan	reduseres	etter	myndighetens	
valg.

b)	 Det	alternative	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogrammet	(ATQP)	må	omfatte	opplæring	og	kontroll	som	fastsetter	
og	vedlikeholder	et	ferdighetsnivå	som	er	minst	like	høyt	som	det	nivået	som	oppnås	ved	å	følge	bestemmelsene	
i	OPS	1.945,	1.965	og	1.970.	Standarden	for	flygebesetningens	opplæring	og	kvalifikasjoner	skal	fastsettes	før	
det	 alternative	 opplærings-	 og	 kvalifikasjonsprogrammet	 innføres.	Den	 nødvendige	 standardene	 for	 alternativ	
opplæring	og	kvalifikasjoner	skal	også	angis.

c)	 En	operatør	 som	søker	om	godkjenning	 til	 å	gjennomføre	et	alternativt	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogram	
(ATQP),	skal	legge	fram	for	myndigheten	en	gjennomføringsplan	i	samsvar	med	punkt	c)	i	tillegg	1	til	OPS	1.978.

d)	 I	tillegg	til	kontrollene	som	kreves	av	OPS	1.965	og	1.970,	skal	operatøren	sørge	for	at	hvert	enkelt	medlem	av	
flygebesetningen	gjennomgår	en	linjeflygingsevaluering	(LOE).

1)	 Linjeflygingsevalueringen	 skal	 gjennomføres	 i	 simulator.	 Linjeflygingsevalueringen	 kan	 gjennomføres	
sammen	med	annen	godkjent	alternativ	ATQP-opplæring.

2)	 Gyldighetsperioden	 til	 en	 linjeflygingsevaluering	 skal	 være	 tolv	 kalendermåneder,	 i	 tillegg	 til	 resten	
av	 utstedelsesmåneden.	 Dersom	 utstedelsen	 skjer	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 kalendermånedene	 av	 forrige	
linjeflygingsevaluerings	 gyldighetsperiode,	 skal	 gyldighetsperioden	 løpe	 fra	 utstedelsesdatoen	 til	 tolv	
kalendermåneder	etter	utløpsdatoen	for	forrige	linjeflygingsevaluering.

e)	 Etter	to	års	drift	innenfor	et	godkjent	alternativt	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogram	(ATQP),	kan	operatøren	
med	myndighetens	godkjenning	utvide	gyldighetsperioden	for	OPS	1.965	og	1.970	som	følger:

1)	 Operatørens	ferdighetskontroll	—	tolv	kalendermåneder	i	tillegg	til	det	som	gjenstår	av	utstedelsesmåneden.	
Dersom	 utstedelsen	 skjer	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 kalendermånedene	 av	 gyldighetsperioden	 til	 en	 tidligere	
operatørs	ferdighetskontroll,	skal	gyldighetsperioden	løpe	fra	utstedelsesdatoen	til	tolv	kalendermåneder	etter	
utløpsdatoen	på	den	tidligere	operatørs	ferdighetskontroll.

2)	 Linjekontroll	—	24	kalendermåneder	i	tillegg	til	det	som	gjenstår	av	utstedelsesmåneden.	Dersom	utstedelsen	
skjer	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 seks	 kalendermånedene	 av	 gyldighetsperioden	 til	 en	 tidligere	 linjekontroll,	 skal	
gyldighetsperioden	 løpe	 fra	 utstedelsesdatoen	 til	 24	 kalendermåneder	 etter	 utløpsdatoen	 for	 forrige	
linjekontroll.	 Linjekontrollen	 kan	 kombineres	 med	 en	 linjeorientert	 kvalitetsvurdering	 (LOQE)	 med	
myndighetens	godkjenning.

3)	 Kontroll	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr	—	24	kalendermåneder	i	tillegg	til	det	som	gjenstår	av	utstedelsesmåneden.	
Dersom	utstedelsen	skjer	i	løpet	av	de	siste	seks	kalendermånedene	av	forrige	kontrolls	gyldighetsperiode,	
skal	 gyldighetsperioden	 løpe	 fra	 utstedelsesdatoen	 til	 24	 kalendermåneder	 etter	 utløpsdatoen	 for	 forrige	
kontroll.

f)	 En	 utnevnt	 stillingsinnehaver	 skal	 ha	 ansvaret	 for	 det	 alternative	 opplærings-	 og	 kvalifikasjonsprogrammet	
(ATQP).

OPS 1.980

Tjeneste	på	flere	enn	én	type	eller	variant

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.980)

a)	 Operatøren	skal	 sikre	at	et	flygebesetningsmedlem	 ikke	 tjenestegjør	på	flere	enn	én	flytype	eller	variant,	med	
mindre	flygebesetningsmedlemmet	er	kvalifisert	til	dette.
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b)	 Når	det	vurderes	drift	på	flere	enn	én	type	eller	variant,	skal	operatøren	sikre	at	forskjeller	på	og/eller	likheter	
mellom	de	aktuelle	flyene	forsvarer	slike	operasjoner,	idet	det	tas	hensyn	til	følgende:

1)	 teknisk	nivå,

2)	 driftsprosedyrer

3)	 betjeningsegenskaper.

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	et	flygebesetningsmedlem	som	tjenestegjør	på	flere	enn	én	type	eller	variant,	oppfyller	
alle	krav	angitt	i	kapittel	N	for	hver	type	eller	variant,	med	mindre	myndigheten	har	godkjent	bruk	av	godskriving	
i	forbindelse	med	trening,	kontroll	og	krav	til	aktuell	erfaring.

d)	 Operatøren	 skal	 i	 driftshåndboken	 angi	 egnede	 prosedyrer	 og/eller	 driftsbegrensninger,	 godkjent	 av	
luftfartsmyndigheten,	for	all	tjeneste	på	flere	enn	én	type	eller	variant	som	omfatter

1)	 laveste	erfaringsnivå	for	flygebesetningsmedlemmer,

2)	 laveste	erfaringsnivå	på	en	 type	eller	variant	 før	opplæring	på	og	drift	av	en	annen	type	eller	variant	kan	
begynnes,

3)	 prosessen	 som	 ligger	 til	 grunn	 for	 at	 flygebesetninger	 kvalifisert	 på	 én	 type	 eller	 variant	 opplæres	 og	
kvalifiseres	for	en	ny	type	eller	variant,	og

4)	 alle	relevante	krav	til	aktuell	erfaring	for	hver	type	eller	variant.

OPS 1.981

Drift	av	helikopter	og	fly

a)	 Dersom	et	flygebesetningsmedlem	flyr	både	helikoptre	og	fly,

1)	 skal	operatøren	sikre	at	flygingen	med	helikopter	og	fly	begrenses	til	én	type	av	hver,

2)	 skal	 operatøren	 i	 driftshåndboken	 angi	 hensiktsmessige	 prosedyrer	 og/eller	 driftsbegrensninger	 som	 er	
godkjent	av	myndigheten.

OPS 1.985

Opplæringslogger

a)	 Operatøren	skal

1)	 bevare	opplysninger	om	all	opplæring,	kontroll	og	kvalifisering	som	angitt	i	OPS	1.945,	1.955,	1.965,	1.968	
og	1.975	som	et	flygebesetningsmedlem	har	gjennomgått,	og

2)	 på	 anmodning	 stille	 alle	 bevarte	 opplysninger	 om	 flygebesetningsmedlemmets	 omstillingskurs,	 gjentatt	
opplæring	og	kontroller	til	rådighet	for	vedkommende	flygebesetningsmedlem.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.940

Flygebesetningsmedlemmers	avløsning	under	flyging

a)	 Et	flygebesetningsmedlem	kan	under	flyging	bli	avløst	fra	sine	plikter	ved	betjeningsinnretningene	av	et	annet	
kvalifisert	flygebesetningsmedlem.

b)	 Avløsning	av	fartøysjefen

1)	 Fartøysjefen	kan	delegere	gjennomføringen	av	flygingen	til

i)	 en	annen	kvalifisert	fartøysjef,	eller

ii)	 bare	for	drift	over	flygenivå	200,	en	flyger	med	kvalifikasjoner	som	beskrevet	i	punkt	c)	nedenfor.

c)	 Minstekrav	til	en	flyger	som	avløser	fartøysjefen

1)	 gyldig	ATPL,

2)	 omstillingsopplæring	og	kontroll	(herunder	typerettighetsopplæring)	som	angitt	i	OPS	1.945,

3)	 all	gjentatt	opplæring	og	kontroll	som	angitt	i	OPS	1.965	og	JAR-OPS	1.968,	og

4)	 kvalifikasjon	for	kjennskap	til	ruter	som	angitt	i	OPS	1.975.

d)	 Avløsing	av	styrmannen

1)	 Styrmannen	kan	avløses	av

i)	 en	annen	kvalifisert	flyger,	eller

ii)	 en	avløsningsstyrmann	med	kvalifikasjoner	som	beskrevet	i	punkt	e)	nedenfor.

e)	 Minstekrav	til	avløsningsstyrmann	underveis

1)	 gyldig	CPL	med	instrumentrettighet,

2)	 omstillingsopplæring	og	kontroll,	herunder	typerettighetsopplæring,	som	angitt	i	OPS	1.945,	unntatt	kravet	
om	avgangs-	og	landingsopplæring,

3)	 all	gjentatt	opplæring	og	kontroll	som	angitt	i	OPS	1.965,	unntatt	krav	om	avgangs-	og	landingsopplæring,	og

4)	 bare	fungere	i	rollen	som	styrmann	underveis	og	ikke	under	FL	200.

5)	 Det	kreves	 ikke	aktuell	erfaring	som	angitt	 i	OPS	1.970.	Flygeren	skal	 imidlertid	gjennomgå	opplæring	 i	
flygesimulator	som	gir	aktuell	erfaring	og	oppfrisking	av	flygeferdigheter	med	intervaller	på	høyst	90	dager.	
Denne	oppfriskingsopplæringen	kan	kombineres	med	opplæringen	angitt	i	OPS	1.965.

f)	 Avløsning	 av	 systemoperatøren.	 En	 systemoperatør	 kan	 avløses	 under	 flyging	 av	 et	 besetningsmedlem	 som	
er	 innehaver	 av	 et	 flymaskinistsertifikat,	 eller	 av	 et	 kvalifisert	 flygebesetningsmedlem	 som	 kan	 godtas	 av	
myndigheten.

__________



24.10.2013 Nr.	59/495EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Tillegg 2 til OPS 1.940

Enkeltflygerdrift	i	henhold	til	IFR	eller	om	natten

a)	 Flyene	nevnt	i	OPS	1.940	b)	2)	kan	drives	med	én	flyger	i	henhold	til	IFR	eller	om	natten	dersom	følgende	krav	
er	oppfylt:

1)	 operatøren	 skal	 i	 driftshåndboken	 inkludere	 flygeres	 program	 for	 omstilling	 og	 gjentatt	 opplæring,	 som	
omfatter	tilleggskravene	for	enkeltflygerdrift,

2)	 prosedyrene	for	førerkabinen	skal	særlig	omfatte

i)	 motorbetjening	og	håndtering	av	motorene	i	nødssituasjoner,

ii)	 bruk	av	kontrollister	for	prosedyrer	for	normale	situasjoner,	unormale	situasjoner	og	nødssituasjoner,

iii)	 ATC-kommunikasjon,

iv)	 prosedyrer	ved	avgang	og	innflyging,

v)	 betjening	av	autopilot,	og

vi)	 bruk	av	forenklet	underveisdokumentasjon,

3)	 de	gjentatte	kontroller	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.965,	skal	utføres	i	enkeltflygerrollen	på	den	typen	eller	
klassen	av	fly	under	forhold	som	er	representative	for	driften,

4)	 flygeren	skal	ha	minst	50	timer	flygetid	på	den	bestemte	typen	eller	klassen	av	fly	i	henhold	til	IFR,	hvorav	
10	timer	som	fartøysjef,	og

5)	 minste	påkrevde	aktuelle	erfaring	for	en	flyger	som	er	engasjert	i	enkeltflygerdrift	i	henhold	til	IFR	eller	om	
natten,	er	fem	IFR-flyginger,	herunder	tre	instrumentinnflyginger,	i	enkeltflygerrollen,	utført	i	løpet	av	de	siste	
90	dagene	på	typen	eller	klassen	av	fly.	Dette	kravet	kan	erstattes	med	en	IFR-instrumentinnflygingskontroll	
på	typen	eller	klassen	av	fly.

__________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/496 24.10.2013

Tillegg 1 til OPS 1.945

Operatørens	omstillingskurs

a)	 En	operatørs	omstillingskurs	skal	omfatte

1)	 bakkeopplæring	 og	 -kontroll,	 herunder	 flysystemer	 og	 prosedyrer	 for	 normale	 situasjoner,	 unormale	
situasjoner	og	nødssituasjoner,

2)	 nød-	og	sikkerhetsutstyrstrening	samt	kontroller	som	må	gjennomføres	før	flyopplæring	begynnes,

3)	 fly/STD-opplæring	og	-kontroll,	og

4)	 linjeflyging	under	tilsyn	og	linjekontroll.

b)	 Omstillingskurset	skal	gjennomføres	i	den	rekkefølge	som	er	fastsatt	i	punkt	a)	ovenfor.

c)	 CRM-elementer	skal	integreres	i	omstillingskurset	og	formidles	av	tilstrekkelig	kvalifisert	personell.

d)	 Dersom	et	flygebesetningsmedlem	ikke	 tidligere	har	gjennomført	operatørens	omstillingskurs,	 skal	operatøren	
sikre	 at	flygebesetningsmedlemmet	 i	 tillegg	 til	 punkt	 a)	 gjennomgår	 alminnelig	 førstehjelpsopplæring,	 og	om	
relevant,	opplæring	i	prosedyrer	for	nødlanding	på	vann	med	bruk	av	utstyret	i	vann.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.965

Gjentatt	opplæring	og	kontroll	—	Flygere

a)	 Gjentatt	opplæring.	Gjentatt	opplæring	skal	omfatte

1)	 Bakke-	og	oppfriskingsopplæring.

i)	 Programmet	for	teori-	og	gjenoppfriskingsopplæring	skal	omfatte

a)	 flysystemer,

b)	 prosedyrer	og	krav	knyttet	til	drift,	herunder	avising	og	forebygging	av	isdannelse	på	bakken	samt	
svikt	hos	flygeren,	og

c)	 gjennomgåelse	av	ulykker	og	hendelser.

ii)	 ervervede	kunnskaper	fra	 teori-	og	oppfriskingsopplæringen	skal	verifiseres	ved	et	spørreskjema	eller	
andre	egnede	metoder,

2)	 Fly/STD-opplæring.

i)	 Programmet	 for	 fly/STD-opplæring	 skal	 være	 slik	 utformet	 at	 alle	 de	 viktigste	 feilsituasjonene	 i	
flysystemene	og	tilknyttede	prosedyrer	vil	være	gjennomgått	i	løpet	av	den	siste	treårsperioden.

ii)	 Dersom	manøvrer	med	motor	ute	av	drift	gjennomføres	i	et	fly,	skal	motorsvikten	simuleres.

iii)	 Fly/STD-opplæring	kan	kombineres	med	operatørens	ferdighetskontroll,

3)	 opplæring	i	bruk	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr

i)	 Opplæring	i	bruk	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr	kan	kombineres	med	kontroll	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr,	
og	skal	gjennomføres	i	et	fly	eller	en	egnet	alternativ	opplæringsinnretning.

ii)	 Programmet	for	opplæring	i	nød-	og	sikkerhetsutstyr	skal	hvert	år	omfatte	følgende	elementer:

a)	 faktisk	iføre	seg	redningsvest,	dersom	slike	finnes	om	bord,

b)	 faktisk	iføre	seg	åndedrettsvern,	dersom	slikt	finnes	om	bord,

c)	 faktisk	håndtering	av	branslokkingsapparater,

d)	 instruksjon	i	plassering	og	bruk	av	alt	nød-	og	sikkerhetsutstyr	om	bord	i	flyet,

e)	 instruksjon	i	plassering	og	bruk	av	alle	typer	utganger,	og

f)	 sikkerhetsprosedyrer.

iii)	 Opplæringsprogrammet	skal	hvert	tredje	år	omfatte	følgende	elementer:

a)	 praktisk	betjening	av	alle	typer	utganger,

b)	 demonstrasjon	av	prosedyren	for	håndtering	av	en	evakueringssklie,	dersom	flyet	er	slik	utstyrt,

c)	 praktisk	brannslokking	ved	hjelp	av	utstyr	som	er	representativt	for	det	som	finnes	om	bord	i	flyet,	på	
en	virkelig	eller	simulert	brann,	med	det	unntak	at	det	for	halon-slukkere	kan	anvendes	en	alternativ	
metode	som	er	godtakbar	for	myndigheten,

d)	 virkningene	av	røyk	i	et	lukket	rom	og	praktisk	bruk	av	alt	relevant	utstyr	i	et	simulert	røykfylt	miljø,

e)	 faktisk	håndtering	av	pyroteknisk	utstyr,	virkelig	eller	simulert,	dersom	flyet	er	slik	utstyrt,	og

f)	 demonstrasjon	av	bruk	av	redningsflåte(r),	dersom	flyet	er	slik	utstyrt,
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4)	 administrasjon	av	besetningsressurser	(CRM)

i)	 CRM-elementer	integreres	i	alle	relevante	faser	av	den	gjentatte	opplæringen,	og

ii)	 et	eget	modulbasert	CRM-opplæringsprogram	skal	etableres,	slik	at	alle	de	viktigste	emnene	i	CRM-
opplæringen	blir	gjennomgått	i	løpet	av	et	tidsrom	på	høyst	tre	år,	som	følger:

a)	 menneskelige	feil	og	pålitelighet,	feilkjede,	forebygging	og	gjenkjenning	av	feil,

b)	 foretakets	sikkerhetskultur,	SOP-er,	organisasjonsfaktorer,

c)	 stress,	stresshåndtering,	tretthet	og	årvåkenhet,

d)	 innhenting	og	bearbeiding	av	informasjon,	situasjonsbevissthet,	håndtering	av	arbeidsbyrde,

e)	 beslutningstaking,

f)	 kommunikasjon	og	samordning	i	og	utenfor	førerkabinen,

g)	 lederskap	og	gruppeatferd,	synergi,

h)	 automatisering	og	automatiseringsfilosofi	(om	relevant	for	typen),

i)	 bestemte	typerelaterte	forskjeller,

j)	 undersøkelser	basert	på	faktiske	tilfeller,

k)	 andre	områder	som	krever	ekstra	oppmerksomhet,	som	angitt	i	programmet	for	ulykkesforebygging	
og	flysikkerhet	(se	OPS	1.037).

iii)	 Operatører	 skal	 fastsette	 framgangsmåter	 for	ajourføring	av	sitt	periodiske	CRM-opplæringsprogram.	
Programmet	skal	revideres	i	et	tidsrom	på	høyst	tre	år.	Ved	revisjon	av	programmet	skal	det	tas	hensyn	
til	anonymiserte	resultater	fra	CRM-vurderingene	av	besetning,	samt	informasjon	som	er	påvist	gjennom	
programmet	for	forebygging	av	ulykker	og	for	flysikkerhet.

b)	 Gjentatt	kontroll.	Gjentatt	kontroll	skal	omfatte

1)	 Operatørens	ferdighetskontroll

i)	 Dersom	det	er	relevant,	skal	operatørens	ferdighetskontroll	omfatte	følgende	manøvrer:

a)	 avbrutt	avgang	dersom	en	flygesimulator	er	tilgjengelig,	ellers	bare	trening	av	håndgrep,

b)	 avgang	med	motorsvikt	mellom	V1	og	V2,	eller	så	snart	sikkerhetshensyn	tillater	det,

c)	 presisjonsinstrumentinnflyging	til	minstekriterier,	med	én	motor	ute	av	drift	for	flermotorsfly,

d)	 ikke-presisjonsinnflyging	til	minstekriterier,

e)	 avbrutt	instrumentinnflyging	fra	minstekriterier,	med	én	motor	ute	av	drift	for	flermotorsfly,	og

f)	 landing	med	én	motor	ute	av	drift.	For	enmotorsfly	kreves	trening	på	simulert	nødlanding.

ii)	 Dersom	manøvrer	med	motor	ute	av	drift	gjennomføres	i	et	fly,	skal	motorsvikten	simuleres.

iii)	 I	 tillegg	 til	 kontrollene	 fastsatt	 i	 punkt	 i)	 A)-F)	 skal	 kravene	 som	 gjelder	 utstedelse	 av	
flygebesetningssertifikater	 oppfylles	 hver	 12.	 måned;	 dette	 kan	 kombineres	 med	 operatørens	
ferdighetskontroll.
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iv)	 For	en	flyger	som	driver	bare	i	henhold	til	VFR,	kan	kontrollene	angitt	i	punkt	i)	C)-E)	ovenfor	utelates,	
unntatt	en	innflyging	og	avbrutt	innflyging	i	et	flermotorsfly	med	én	motor	ute	av	drift.

v)	 Operatørens	ferdighetskontroller	skal	utføres	av	en	typerettighetskontrollør,

2)	 kontroll	av	nød-	og	sikkerhetsutstyr.	Punktene	som	skal	kontrolleres,	er	de	det	har	vært	trent	på	i	samsvar	med	
punkt	a)	3),

3)	 linjekontroller

i)	 Linjekontroller	skal	 fastslå	evnen	 til	å	kunne	gjennomføre	 tilfredsstillende	en	fullstendig	 linjeflyging,	
herunder	prosedyrer	før	og	etter	flyging	samt	bruk	av	tilgjengelig	utstyr,	slik	det	er	angitt	i	driftshåndboken.

ii)	 Flygebesetningens	CRM-ferdigheter	skal	vurderes	etter	en	metode	som	er	godtakbar	for	myndigheten	og	
angitt	i	driftshåndboken.	Hensikten	med	en	slik	vurdering	er

a)	 å	gi	samlet	og	individuell	tilbakemelding	til	besetningen	og	avdekke	områder	der	repetisjonsopplæring	
er	nødvendig,	og

b)	 å	forbedre	systemet	for	CRM-opplæring.

iii)	 CRM-vurderinger	alene	skal	ikke	brukes	som	begrunnelse	for	at	linjekontrollen	svikter.

iv)	 Dersom	 flygere	 er	 tildelt	 tjeneste	 som	 flygende	 flyger	 (PF)	 og	 ikke-flygende	 flyger	 (PNF),	 skal	 de	
kontrolleres	i	begge	funksjoner.

v)	 Linjekontroller	skal	utføres	i	et	fly.

vi)	 Linjekontroller	 skal	 utføres	 av	 kvalifiserte	 fartøysjefer	 som	 er	 utnevnt	 av	 operatøren	 og	 godtakbare	
for	 luftfartsmyndigheten.	 Personen	 som	 gjennomfører	 linjekontrollen,	 som	 er	 beskrevet	 i	 OPS	
1.965	a)	4)	ii),	skal	ha	fått	opplæring	i	CRM-begreper	og	i	vurdering	av	CRM-ferdigheter,	og	skal	sitte	i	et	
observatørsete	dersom	et	slikt	finnes.	For	langdistansedrift	med	ekstra	driftsflygebesetning	om	bord	kan	
personen	utføre	rollen	som	avløsningsflyger,	og	skal	ikke	sitte	i	noe	flygersete	under	avgang,	utflyging,	
innledende	stigning,	nedstigning,	innflyging	og	landing.	Vedkommendes	vurderinger	som	gjelder	CRM	
skal	 utelukkende	 bygge	 på	 observasjoner	 som	gjøres	 under	 innledende	 orientering,	 kabinorientering,	
førerkabinorientering	og	i	de	fasene	der	vedkommende	sitter	i	observatørsetet.

__________
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Tillegg 2 til OPS 1.965

Gjentatt	opplæring	og	kontroll	—	Systemoperatører

a)	 Gjentatt	 opplæring	 og	 kontroll	 for	 systemoperatører	 skal	 oppfylle	 kravene	 til	 flygere	 og	 andre	 særlige	
tilleggsoppgaver,	med	unntak	av	punkter	som	ikke	gjelder	systemoperatører.

b)	 Gjentatt	opplæring	og	kontroll	for	systemoperatører	skal	om	mulig	finne	sted	samtidig	med	at	en	flyger	gjennomgår	
gjentatt	opplæring	og	kontroll.

c)	 En	linjekontroll	skal	utføres	av	en	fartøysjef	som	er	utnevnt	av	operatøren	og	godtakbar	for	myndigheten,	eller	av	
en	typerettighetsinstruktør	eller	typerettighetskontrollør	for	systemoperatører.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.968

Flygere	kvalifisert	til	å	tjenestegjøre	i	begge	flygerseter

a)	 Fartøysjefer	med	oppgaver	som	også	krever	at	de	tjenestegjør	i	høyre	sete	og	utfører	oppgaver	som	styrmann,	
eller	fartøysjefer	som	skal	forestå	opplæring	eller	utføre	plikter	som	kontrollør	fra	høyre	sete,	skal	gjennomføre	
tilleggsopplæring	og	kontroll	som	angitt	i	driftshåndboken	samtidig	med	operatørens	ferdighetskontroller	angitt	i	
OPS	1.965	b).	Denne	tilleggsopplæringen	skal	omfatte	minst	følgende:

1)	 en	motorsvikt	under	avgang,

2)	 innflyging	og	avbrutt	innflyging	med	én	motor	ute	av	drift,	og

3)	 landing	med	én	motor	ute	av	drift.

b)	 Dersom	manøvrer	med	motor	ute	av	drift	gjennomføres	i	et	fly,	skal	motorsvikten	simuleres.

c)	 Ved	flyging	fra	høyre	sete	skal	dessuten	kontrollene	som	kreves	av	OPS	for	tjenesteutøvelse	i	venstre	sete,	være	
gyldige	og	i	samsvar	med	bestemmelsene.

d)	 En	flyger	som	avløser	fartøysjefen,	skal	samtidig	med	luftfartsforetakets	ferdighetskontroll	angitt	i	OPS	1.965	b)	
ha	demonstrert	utførelse	av	øvelser	og	prosedyrer	som	normalt	ikke	vil	være	avløsende	flygers	ansvar.	Dersom	
forskjellene	mellom	venstre	og	høyre	sete	ikke	er	betydelige	(for	eksempel	på	grunn	av	bruk	av	autopilot),	kan	
øvelsen	utføres	fra	hvilket	som	helst	av	setene.

e)	 En	annen	flyger	enn	 fartøysjefen	som	sitter	 i	venstre	 sete,	 skal	 samtidig	med	operatørens	 ferdighetskontroller	
beskrevet	i	OPS	1.965	b)	demonstrere	utførelse	av	øvelser	og	prosedyrer	som	ellers	ville	ha	vært	fartøysjefens	
ansvar,	 når	 vedkommende	 fungerer	 som	 ikke-flygende	flyger	 (PNF).	Dersom	 forskjellene	mellom	venstre	 og	
høyre	sete	ikke	er	betydelige	(for	eksempel	på	grunn	av	bruk	av	autopilot),	kan	øvelsen	utføres	fra	hvilket	som	
helst	av	setene.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.978

Alternativt	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogram

a)	 Operatørens	alternative	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogram	(ATQP)	kan	anvendes	på	følgende	opplærings-	og	
kvalifikasjonskrav:

1)	 OPS	1.450	og	tillegg	1	til	OPS	1.450	—	lavsiktsdrift	–	opplæring	og	kvalifikasjoner,

2)	 OPS	1.945	Omstillingsopplæring	og	kontroll	samt	tillegg	1	til	OPS	1.945,

3)	 OPS	1.950	Differanseopplæring	og	tilvenningsopplæring,

4)	 OPS	1.955	punkt	b)	—	Utnevnelse	til	fartøysjef,

5)	 OPS	1.965	Periodisk	opplæring	og	kontroll	samt	tillegg	1	og	2	til	OPS	1.965,

6)	 OPS	1.980	Drift	på	flere	enn	én	type	eller	variant	samt	tillegg	1	til	OPS	1.980.

b)	 ATQP-komponenter	—	Alternativt	opplærings-	og	kvalifikasjonsprogram	skal	omfatte	følgende:

1)	 Dokumentasjon	med	nærmere	opplysninger	om	programmets	omfang	og	krav.

2)	 En	oppgaveanalyse	som	fastslår	hvilke	oppgaver	som	skal	analyseres	med	hensyn	til

i)	 kunnskap,

ii)	 ferdigheter	som	kreves,

iii)	 tilhørende	ferdighetsbasert	opplæring,

og	om	relevant

iv)	 validerte	markører	for	samarbeidsatferd.

3)	 Kursplaner	—	deres	struktur	og	innhold	skal	fastsettes	gjennom	oppgaveanalyse	og	skal	omfatte	ferdighetsmål,	
herunder	når	og	hvordan	disse	målene	skal	nås.	Prosessen	for	utarbeiding	av	kursplaner	skal	kunne	godtas	av	
myndigheten.

4)	 Et	særlig	opplæringsprogram	for

i)	 hver	enkelt	flytype/-klasse	innenfor	ATQP,

ii)	 instruktørene	 (klasserettighetsinstruktør/godkjenning	 av	 instruktør	 for	 syntetisk	 flyging/
typerettighetsinstruktør	—	CRI/SFI/TRI),	samt	annet	personell	som	driver	instruksjon	av	flygebesetningen,

iii)	 sensorer	 (klasserettighetssensor/sensor	 for	 syntetisk	 flyging/typerettighetssensor	 —	 CRE/SFE/TRE),	
som	omfatter	en	metode	for	å	standardisere	instruktører	og	sensorer.

5)	 En	tilbakemeldingssløyfe	for	godkjenning	og	forbedring	av	kursplaner,	og	for	å	sikre	at	programmet	oppfyller	
sine	ferdighetsmål.

6)	 En	 metode	 for	 vurdering	 av	 flygebesetningen,	 både	 ved	 omstilling	 og	 periodisk	 opplæring	 og	 kontroll.	
Vurderingsprosessen	 skal	 omfatte	 hendelsesbasert	 vurdering	 som	 en	 del	 av	 linjeflygingsevalueringen.	
Vurderingsmetoden	skal	være	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	OPS	1.965.

7)	 Et	 integrert	 system	for	kvalitetskontroll	 som	sikrer	at	det	er	 samsvar	med	samtlige	av	programmets	krav,	
prosesser	og	framgangsmåter.

8)	 En	prosess	som	beskriver	metodene	som	skal	anvendes	dersom	overvåkings-	og	evalueringsprogrammene	
ikke	sikrer	at	det	er	samsvar	med	de	fastsatte	ferdighets-	og	kvalifikasjonskravene	til	flygebesetningen.

9)	 Et	program	for	dataovervåking/-analyse.
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c)	 Gjennomføring	—	Operatøren	skal	utarbeide	en	evaluerings-	og	gjennomføringsstrategi	som	myndigheten	kan	
godta,	og	som	oppfyller	følgende	krav:

1)	 Gjennomføringsprosessen	skal	omfatte	følgende	stadier:

i)	 En	sikkerhetsutredning	som	dokumenterer	gyldigheten	av

a)	 de	reviderte	opplærings-	og	kvalifikasjonsstandardene	sammenlignet	med	standardene	som	oppnås	i	
henhold	til	OPS	1	før	innføring	av	ATQP.

b)	 eventuelle	nye	opplæringsmetoder	som	gjennomføres	som	en	del	av	ATQP.

Dersom	myndigheten	 godtar	 det,	 kan	 operatøren	 fastsette	 en	 annen	metode	 som	 tilsvarer	 en	 formell	
sikkerhetsutredning.

ii)	 Gjennomføre	 en	 oppgaveanalyse	 slik	 det	 kreves	 av	 punkt	 b)	 2)	 ovenfor,	 for	 å	 fastsette	 operatørens	
program	for	målrettet	opplæring	og	tilknyttede	opplæringsmål.

iii)	 En	driftsperiode	under	datainnsamlingen	og	dataanalysen	som	skal	sikre	at	sikkerhetsutredningen	eller	
tilsvarende	er	effektiv,	samt	validere	oppgaveanalysen.	I	denne	perioden	skal	operatøren	fortsatt	drive	i	
henhold	til	OPS	1-kravene	som	gjaldt	før	ATQP.	Periodens	varighet	skal	avtales	med	myndigheten.

2)	 Operatøren	kan	da	få	godkjenning	til	å	utføre	opplæring	og	kvalifisering	som	angitt	i	ATQP.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.980

Tjeneste	på	flere	enn	én	type	eller	variant

a)	 Dersom	et	flygebesetningsmedlem	flyger	flere	enn	én	klasse,	type	eller	variant	av	fly	angitt	i	henhold	til	relevante	
krav	til	flygebesetningssertifikatet	og	tilknyttede	prosedyrer	for	enkeltflygerklasser	og/eller	typer,	men	ikke	innen	
én	enkelt	sertifikatpåtegnelse,	skal	operatøren	overholde	følgende:

1)	 Et	flygebesetningsmedlem	skal	ikke	flyge	flere	enn

i)	 tre	typer	eller	varianter	av	fly	med	stempelmotor,	eller

ii)	 tre	typer	eller	varianter	av	turbopropfly,	eller

iii)	 én	type	eller	variant	av	turbopropfly	og	en	type	eller	variant	av	stempelmotorfly,	eller

iv)	 én	type	eller	variant	av	turbopropfly	og	et	hvilket	som	helst	fly	innenfor	en	bestemt	klasse.

2)	 OPS	1.965	for	hver	type	eller	variant	som	flys,	med	mindre	operatøren	har	demonstrert	egne	prosedyrer	og/
eller	driftsbegrensninger	som	er	godtakbare	for	myndigheten.

b)	 Dersom	 et	 flygebesetningsmedlem	flyr	 flere	 enn	 én	flytype	 eller	 variant	 på	 én	 eller	 flere	 sertifikatpåtegnelser	
som	definert	 i	bestemmelsene	om	flygebesetningssertifikatet	og	 tilknyttede	prosedyrer	 for	 type	flerflyger,	 skal	
operatøren	sikre	at

1)	 den	minsteflygebesetningen	som	er	angitt	i	driftshåndboken,	er	den	samme	for	hver	type	eller	variant	som	
skal	drives,

2)	 et	flygebesetningsmedlem	ikke	flyr	flere	enn	to	flytyper	eller	-varianter	som	krever	separat	sertifikatpåtegnelse,	
og

3)	 bare	 fly	 på	 samme	 sertifikatpåtegnelse	 flys	 i	 én	 enkelt	 flygetjenesteperiode,	 med	 mindre	 operatøren	 har	
fastsatt	prosedyrer	som	sikrer	tilstrekkelig	tid	til	forberedelser.

Merknad: I	tilfeller	der	det	dreier	seg	om	flere	enn	én	sertifikatpåtegnelse,	vises	det	til	punkt	c)	og	d)	nedenfor.

c)	 Dersom	et	flygebesetningsmedlem	flyr	flere	 enn	én	flytype	eller	 -variant	 som	er	oppført	 i	 bestemmelsene	om	
flygebesetningssertifikatet	og	tilknyttede	prosedyrer	for	type	enkeltflyger	og	type	flerflyger,	men	ikke	innen	én	
enkelt	sertifikatpåtegnelse,	skal	operatøren	overholde	følgende:

1)	 punkt	b)	1),	b)	2)	og	b)	3)	ovenfor,

2)	 punkt	d)	nedenfor.

d)	 Dersom	 et	 flygebesetningsmedlem	 flyr	 flere	 enn	 én	 flytype	 eller	 -variant	 som	 er	 oppført	 i	 bestemmelsene	
om	 flygebesetningssertifikatet	 og	 tilknyttede	 prosedyrer	 for	 type	 flerflyger,	 men	 ikke	 innen	 én	 enkelt	
sertifikatpåtegnelse,	skal	operatøren	overholde	følgende:

1)	 punkt	b)	1),	b)	2)	og	b)	3)	ovenfor,

2)	 Før	rettighetene	for	to	sertifikatpåtegnelser	utøves,

i)	 skal	 flygebesetningsmedlemmene	 ha	 gjennomført	 to	 påfølgende	 ferdighetskontroller	 hos	 operatøren,	
og	ha	fløyet	500	 timer	 i	den	 relevante	besetningsplasseringen	 i	kommersiell	 lufttransport	hos	 samme	
operatør,

ii)	 er	minstekravet	 til	 erfaring	 som	 fartøysjef,	 for	 en	flyger	 som	har	 erfaring	 hos	 en	 operatør	 og	 utøver	
rettighetene	 til	 to	 sertifikatpåtegnelser,	 og	 så	 blir	 forfremmet	 til	 fartøysjef	 hos	 samme	 operatør	 på	
en	 av	 disse	 typene,	 seks	 måneder	 og	 300	 flytimer,	 og	 flygeren	 skal	 ha	 gjennomført	 to	 påfølgende	
ferdighetskontroller	hos	operatøren	før	vedkommende	igjen	er	kvalifisert	til	å	utøve	rettighetene	for	to	
sertifikatpåtegnelser.
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3)	 Før	 opplæring	 for	 og	drift	 av	 en	 annen	 type	 eller	 variant	 begynnes,	 skal	flygebesetningsmedlemmene	ha	
fullført	tre	måneder	og	150	flytimer	på	basisflyet,	herunder	minst	én	ferdighetskontroll.

4)	 Etter	 fullføring	 av	 førstegangs	 linjekontroll	 på	 den	 nye	 typen	 skal	 50	 flytimer	 eller	 20	 sektorer	 oppnås	
utelukkende	på	fly	for	den	nye	typerettigheten.

5)	 OPS	1.970	for	hver	type	som	drives,	med	mindre	myndigheten	har	tillatt	godskriving	i	samsvar	med	punkt	7)	
nedenfor.

6)	 Tidsrommet	som	det	kreves	linjeerfaring	innenfor,	skal	for	hver	type	angis	i	driftshåndboken.

7)	 Dersom	det	ønskes	godskriving	for	å	redusere	kravene	til	opplæring	og	kontroll	samt	til	aktuell	erfaring	når	
det	gjelder	forskjellige	flytyper,	skal	operatøren	vise	overfor	myndigheten	hvilke	punkter	som	på	grunn	av	
likheter	ikke	behøver	å	repeteres	for	hver	type	eller	variant.

i)	 OPS	1.965	b)	krever	to	ferdighetskontroller	hos	operatøren	hvert	år.	Dersom	godskriving	gis	i	samsvar	
med	 punkt	 7)	 ovenfor,	 slik	 at	 operatørens	 ferdighetskontroller	 veksler	 mellom	 to	 typer,	 vil	 hver	
ferdighetskontroll	gi	forlenget	gyldighet	for	ferdighetskontrollen	foretatt	på	den	andre	typen.	Forutsatt	at	
tidsrommet	mellom	ferdighetskontrollene	ikke	overstiger	det	som	er	fastsatt	i	relevant	bestemmelse	om	
flygebesetningssertifikat	for	hver	type,	er	relevante	krav	til	flygebesetningssertifikat	oppfylt.	I	tillegg	skal	
relevant	og	godkjent	gjentatt	opplæring	angis	i	driftshåndboken.

ii)	 OPS	1.965	 c)	 krever	 én	 linjekontroll	 per	 år.	Dersom	godskriving	gis	 i	 samsvar	med	punkt	 7)	 slik	 at	
operatørens	 linjekontroller	 veksler	mellom	 to	 typer	 eller	 varianter,	 vil	 hver	 linjekontroll	 gi	 forlenget	
gyldighet	for	linjekontrollen	foretatt	på	den	andre	typen	eller	varianten.

iii)	 Årlig	opplæring	og	kontroll	for	nød-	og	sikkerhetsutstyr	skal	omfatte	alle	krav	for	hver	type.

8)	 OPS	 1.965	 får	 anvendelse	 på	 hver	 type	 eller	 variant	 som	 drives,	 med	 mindre	 myndigheten	 har	 tillatt	
godskriving	i	samsvar	med	punkt	7)	ovenfor.

e)	 Dersom	et	flygebesetningsmedlem	driver	kombinasjoner	av	flytyper	eller	-varianter	som	definert	i	bestemmelsene	
om	flygebesetningssertifikat	og	tilknyttede	prosedyrer	for	klasse	enkeltflyger	og	type	flerflyger,	skal	operatøren	
demonstrere	at	egne	prosedyrer	og/eller	driftsbegrensninger	er	godkjent	i	henhold	til	OPS	1.980	d).

__________
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KAPITTEL	O

KABINBESETNING

OPS 1.988

Virkeområde

Operatøren	skal	sikre	at	alle	kabinbesetningsmedlemmer	oppfyller	kravene	i	dette	kapittel	og	alle	andre	sikkerhetskrav	
som	gjelder	for	kabinbesetninger.

I	denne	forordning	menes	med	«kabinbesetningsmedlem»	et	annet	besetningsmedlem	enn	flygebesetningsmedlemmene,	
som	av	hensyn	til	passasjerenes	sikkerhet	utfører	de	oppgaver	i	en	flykabin	vedkommende	har	fått	tildelt	av	operatøren	
eller	fartøysjefen.

OPS 1.989

Identifikasjon

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	kabinbesetningsmedlemmer	bærer	operatørens	kabinbesetningsuniform	og	klart	kan	
identifiseres	av	passasjerene	som	et	medlem	av	kabinbesetningen.

b)	 Annet	 personell,	 som	 medisinsk	 personell,	 sikkerhetspersonell,	 barnepassere,	 ledsagere,	 teknisk	 personell,	
underholdere	og	tolker,	som	utfører	oppgaver	i	kabinen,	skal	ikke	bære	en	uniform	som	kan	føre	til	at	passasjerene	
anser	 dem	 som	 kabinbesetningsmedlemmer	 ,	med	mindre	 de	 oppfyller	 kravene	 i	 dette	 kapittel	 og	 alle	 andre	
gjeldende	krav	i	denne	forordning.

OPS 1.990

Kabinbesetningens	antall	og	sammensetning

a)	 Operatøren	kan	drive	et	fly	med	en	største	godkjente	passasjerkapasitet	på	flere	enn	19	seter,	ved	transport	av	én	
eller	flere	passasjerer,	bare	dersom	besetningen	omfatter	minst	ett	kabinbesetningsmedlem	som	utfører	oppgaver	
som	angitt	i	driftshåndboken	for	å	ivareta	passasjerenes	sikkerhet.

b)	 Ved	overholdelse	av	punkt	a)	ovenfor	skal	operatøren	sikre	at	minsteantallet	kabinbesetningsmedlemmer	er	det	
høyeste	av	følgende	to	tall:

1)	 ett	kabinbesetningsmedlem	for	hvert	50.	passasjersete	eller	brøkdel	av	50	passasjerseter	installert	på	samme	
dekk	i	flyet,	eller

2)	 det	 antall	 kabinbesetningsmedlemmer	 som	 aktivt	 deltok	 i	 flypassasjerkabinen	 under	 en	 relevant	
nødevakueringsdemonstrasjon,	 eller	 som	ble	 antatt	 å	ha	deltatt	 i	 den	 relevante	analysen,	men	dersom	det	
største	antall	godkjente	passasjerseter	er	minst	50	seter	færre	enn	antallet	evakuerte	under	demonstrasjonen,	
kan	antallet	kabinbesetningsmedlemmer	 reduseres	med	1	 for	hvert	50.	 sete	av	differansen	mellom	største	
sertifiserte	kapasitet	og	største	antall	godkjente	passasjerseter.

c)	 Myndigheten	kan	ved	særlige	omstendigheter	kreve	at	en	operatør	inkluderer	ytterligere	kabinbesetningsmedlemmer	
i	besetningen.

d)	 Under	uforutsette	omstendigheter	kan	påkrevd	minsteantall	kabinbesetningsmedlemmer	reduseres,	forutsatt	at

1)	 antallet	passasjerer	er	redusert	i	samsvar	med	prosedyrer	som	er	angitt	i	driftshåndboken,	og

2)	 en	rapport	inngis	til	myndigheten	etter	at	flygingen	er	gjennomført.

e)	 Operatøren	skal	sikre	at	kravene	i	kapittel	O	er	oppfylt,	dersom	det	engasjeres	kabinbesetningsmedlemmer	som	
er	selvstendig	næringsdrivende	og/eller	arbeider	frilans	eller	deltid.	I	denne	sammenhengen	skal	det	tas	særlig	
hensyn	til	det	samlede	antallet	luftfartøytyper	eller	-varianter	som	et	kabinbesetningsmedlem	kan	fly	i	kommersiell	
lufttransport,	som	ikke	kan	overstige	kravene	i	OPS	1.1030,	medregnet	tjenester	som	vedkommende	yter	for	en	
annen	operatør.
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OPS 1.995

Minstekrav

Operatøren	skal	sikre	at	et	kabinbesetningsmedlem

a)	 er	minst	18	år,

b)	 med	jevne	mellomrom	har	gjennomgått	en	legeundersøkelse	eller	medisinsk	vurdering	slik	myndigheten	krever,	
for	å	kontrollere	at	vedkommende	er	medisinsk	skikket	til	å	utføre	sine	oppgaver,

c)	 med	positivt	resultat	har	gjennomgått	grunnleggende	opplæring	i	samsvar	med	OPS	1.1005	og	innehar	en	attest	
for	sikkerhetsopplæring,

d)	 har	gjennomført	 relevant	omstillings-	og/eller	differanseopplæring	 som	omfatter	minst	 emnene	oppført	 i	OPS	
1.1010,

e)	 skal	gjennomgå	gjentatt	opplæring	i	tråd	med	bestemmelsene	i	OPS	1.1015,

f)	 er	kvalifisert	til	å	utføre	sine	oppgaver	etter	prosedyrene	angitt	i	driftshåndboken.

OPS 1.1000

Kabinsjefer

a)	 Operatøren	skal	utpeke	en	kabinsjef	dersom	flere	enn	ett	kabinbesetningsmedlem	er	i	tjeneste.	For	operasjoner	
der	 flere	 enn	 ett	 kabinbesetningsmedlem	 er	 i	 tjeneste,	men	 der	 bare	 ett	 kabinbesetningsmedlem	 kreves,	 skal	
operatøren	utpeke	ett	kabinbesetningsmedlem	til	å	være	ansvarlig	overfor	fartøysjefen.

b)	 Kabinsjefen	skal	ha	ansvar	overfor	fartøysjefen	for	utførelse	og	samordning	av	prosedyrer	for	normale	situasjoner	
og	nødssituasjoner	som	angitt	i	driftshåndboken.	Under	turbulens,	i	fravær	av	veiledning	fra	flygebesetningen,	har	
kabinsjefen	rett	til	å	avslutte	oppgaver	som	ikke	er	knyttet	til	sikkerhet,	og	underrette	flygebesetningen	om	nivået	
på	turbulensen	som	oppleves,	og	behovet	for	at	skiltet	om	å	feste	setebeltet	slås	på.	Deretter	skal	kabinbesetningen	
sørge	for	å	sikre	passasjerkabinen	og	andre	aktuelle	områder.

c)	 Dersom	det	i	henhold	til	OPS	1.990	kreves	mer	enn	ett	kabinbesetningsmedlem	om	bord,	skal	operatøren	ikke	
utnevne	en	person	til	stillingen	som	kabinsjef	med	mindre	vedkommende	har	minst	ett	års	erfaring	fra	operativ	
tjeneste	som	kabinbesetningsmedlem	og	har	gjennomført	et	relevant	kurs	som	omfatter	minst	

1)	 orientering	før	flyging:

i)	 tjenestegjøring	som	besetning,

ii)	 fordeling	av	kabinbesetningsplasser	og	ansvarsfordeling,

iii)	 vurderinger	 for	 den	 bestemte	 flygingen,	 herunder	 flytype,	 utstyr,	 område	 for	 og	 art	 av	 flyging	 samt	
passasjerkategorier	med	særlig	oppmerksomhet	rettet	mot	funksjonshemmede,	spedbarn	og	bårepasienter,	
og

2)	 samarbeid	innen	besetningen:

i)	 disiplin,	ansvar	og	tjenestevei,

ii)	 betydningen	av	samordning	og	kommunikasjon,

iii)	 svikt	hos	flyger,	og

3)	 gjennomgåelse	av	operatørens	krav	og	juridiske	forpliktelser,

i)	 sikkerhetsorientering	til	passasjerer,	sikkerhetskort,

ii)	 sikring	av	pantryer,
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iii)	 stuing	av	kabinbagasje,

iv)	 elektronisk	utstyr,

v)	 prosedyrer	ved	fylling	av	drivstoff	med	passasjerer	om	bord,

vi)	 turbulens,

vii)	 dokumentasjon,	og

4)	 menneskelige	faktorer	og	administrasjon	av	bemanningsressurser	(CRM),

5)	 rapportering	av	ulykker	og	hendelser,	og

6)	 flyge-	og	tjenestetidsbegrensninger	og	hvilekrav.

d)	 Operatøren	 skal	 fastsette	 prosedyrer	 for	 å	 velge	ut	 nest	 best	 kvalifiserte	 kabinbesetningsmedlem	 til	 å	 fungere	
som	kabinsjef	 i	 tilfelle	utnevnt	kabinsjef	er	ute	av	stand	til	å	utføre	sine	oppgaver.	Slike	prosedyrer	skal	være	
godtakbare	for	myndigheten	og	ta	hensyn	til	kabinbesetningsmedlemmets	driftserfaring.

e)	 CRM-opplæring:	Et	luftfartsforetak	skal	sikre	at	alle	relevante	elementer	i	tillegg	2	til	OPS	1.1005/1.1010/1.1015	
tabell	 1	 kolonne	 (a)	 integreres	 i	 opplæringen,	 og	 behandles	 på	 det	 nivå	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 kolonne	 f)	
Kabinsjefkurs.

OPS 1.1002

Drift	med	bare	ett	kabinbesetningsmedlem

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	hvert	kabinbesetningsmedlem	som	ikke	har	tidligere	sammenlignbar	erfaring,	fullfører	
følgende	før	vedkommende	utfører	oppgaver	som	eneste	kabinbesetningsmedlem:

1)	 Opplæring	utover	det	som	kreves	av	OPS	1.1005	og	1.1010,	skal	særlig	legge	vekt	på	følgende	for	å	gjenspeile	
drift	med	bare	ett	kabinbesetningsmedlem:

i)	 ansvar	overfor	fartøysjefen	for	utførelse	av	den	eller	de	prosedyrer	for	kabinsikkerhet	og	nødssituasjoner	
som	er	angitt	i	driftshåndboken,

ii)	 betydningen	av	samordning	og	kommunikasjon	med	flygebesetningen,	håndtering	av	uregjerlige	eller	
forstyrrende	passasjerer,

iii)	 gjennomgåelse	av	operatørens	krav	og	juridiske	forpliktelser,

iv)	 dokumentasjon,

v)	 rapportering	av	ulykker	og	hendelser,

vi)	 flyge-	og	tjenestetidsbegrensninger.

2)	 tilvenningsflyging	i	minst	20	timer	og	15	sektorer.	Tilvenningsflyginger	skal	gjennomføres	under	tilsyn	av	et	
erfarent	kabinbesetningsmedlem	i	flytypen	som	skal	flys.

b)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 et	 kabinbesetningsmedlem,	 før	 vedkommende	 blir	 tildelt	 tjeneste	 som	 eneste	
kabinbesetningsmedlem,	 er	 kvalifisert	 til	 å	 utføre	 sine	 oppgaver	 i	 samsvar	med	 de	 prosedyrer	 som	 er	 angitt	
i	 driftshåndboken.	 Egnethet	 for	 drift	 med	 ett	 enkelt	 kabinbesetningsmedlem	 skal	 inngå	 i	 kriteriene	 for	
kabinbesetningsvalg,	-rekruttering,	-opplæring	og	-kompetansevurdering.

OPS 1.1005

Grunnleggende	sikkerhetsopplæring

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.1005)

a)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alle	kabinbesetningsmedlemmer	 fullfører	 en	grunnleggende	 sikkerhetsopplæring	 som	
omfatter	minst	emnene	som	er	gjengitt	i	tillegg	1	til	OPS	1.1005	før	de	begynner	omstillingsopplæring.
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b)	 Opplæringskursene	skal,	etter	myndighetens	valg	og	godkjenning,	gis

enten

1)	 av	operatøren

–	 direkte,	eller

–	 indirekte,	gjennom	en	opplæringsorganisasjon	som	opptrer	på	operatørens	vegne,

2)	 av	en	godkjent	opplæringsorganisasjon.

c)	 Programmet	for	og	strukturen	i	de	grunnleggende	opplæringskursene	skal	være	i	samsvar	med	gjeldende	krav	og	
skal	på	forhånd	være	godkjent	av	myndigheten.

d)	 Etter	myndighetens	valg	 skal	myndigheten,	 operatøren	 eller	 den	godkjente	opplæringsorganisasjonen	 som	gir	
opplæringskurset,	dele	ut	en	attest	for	sikkerhetsopplæring	til	et	kabinbesetningsmedlem	når	vedkommende	har	
fullført	den	grunnleggende	sikkerhetsopplæringen	og	bestått	kontrollen	omhandlet	i	OPS	1.1025.

e)	 Dersom	 myndigheten	 tillater	 at	 en	 operatør	 eller	 en	 godkjent	 opplæringsorganisasjon	 deler	 ut	 attesten	 for	
sikkerhetsopplæringen	til	et	kabinbesetningsmedlem,	skal	attesten	inneholde	en	klar	henvisning	til	myndighetens	
godkjenning.

OPS 1.1010

Omstillings-	og	differanseopplæring

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.1010)

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	kabinbesetningsmedlemmer	har	fullført	relevant	omstillings-	og	differanseopplæring	
som	angitt	i	driftshåndboken,	i	samsvar	med	gjeldende	regler	og	for	minst	de	emnene	som	er	oppført	i	tillegg	1	
til	OPS	1.1010.	Opplæringskurset	skal	angis	i	driftshåndboken.	Programmet	for	og	strukturen	i	opplæringskurset	
skal	være	forhåndsgodkjent	av	myndigheten.

1)	 Omstillingsopplæring:	Et	omstillingskurs	skal	være	gjennomført	før	vedkommende

i)	 første	gang	pålegges	tjeneste	som	kabinbesetningsmedlem	av	operatøren,	eller

ii)	 pålegges	tjeneste	på	en	annen	flytype.

2)	 Differanseopplæring:	Differanseopplæring	skal	være	gjennomført	før	vedkommende	gjør	tjeneste

i)	 på	en	annen	variant	av	en	flytype	der	vedkommende	for	tiden	gjør	tjeneste,	eller

ii)	 med	forskjellig	sikkerhetsutstyr,	plassering	av	sikkerhetsutstyr	eller	prosedyrer	for	normale	situasjoner	
og	nødssituasjoner	enn	for	de	flytypene	eller	-variantene	der	vedkommende	for	tiden	tjenestegjør.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	innholdet	i	omstillings-	og	differanseopplæringen	tar	hensyn	til	kabinbesetningsmedlemmets	
tidligere	opplæring	slik	den	er	registrert	i	kabinbesetningsmedlemmets	opplæringslogg	i	henhold	til	OPS	1.1035.

c)	 Uten	at	OPS	1.995	c)	berøres	kan	elementer	knyttet	til	både	grunnleggende	opplæring	(OPS	1.1005)	og	omstillings-	
og	differanseopplæring	(OPS	1.1010),	kombineres.

d)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 omstillingsopplæringen	gjennomføres	på	en	strukturert	og	realistisk	måte,	i	samsvar	med	tillegg	1	til	OPS	
1.1010,

2)	 differanseopplæringen	utføres	på	en	strukturert	måte,	og

3)	 omstillingsopplæring,	og	om	nødvendig,	differanseopplæring	omfatter	bruk	av	alt	sikkerhetsutstyr	og	alle	
prosedyrer	for	normale	situasjoner	og	nødssituasjoner	som	gjelder	for	flytypen	eller	-varianten,	og	omfatter	
opplæring	i	og	øvelse	på	enten	en	representativ	opplæringsinnretning	eller	i	det	aktuelle	flyet.
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e)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alle	 kabinbesetningsmedlemmer	 før	 vedkommende	 første	 gang	 pålegges	 tjeneste,	
gjennomfører	operatørens	CRM-opplæring	og	flytypespesifikk	CRM,	i	samsvar	med	tillegg	1	til	OPS	1.1010	j).	
Kabinbesetningsmedlemmer	som	allerede	tjenestegjør	som	kabinbesetningsmedlemmer	hos	en	operatør,	og	som	
ikke	 tidligere	har	gjennomført	operatørens	CRM-opplæring,	 skal	gjennomføre	denne	opplæringen	 innen	neste	
påkrevde	periodevise	opplæring	og	kontroll	i	samsvar	med	tillegg	1	til	OPS	1.1010	j),	herunder	flytypespesifikk	
CRM,	dersom	dette	er	relevant.

OPS 1.1012

Tilvenning

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 hvert	 kabinbesetningsmedlem,	 etter	 fullføring	 av	 omstillingsopplæring,	 fullfører	
tilvenningsflyginger	 før	 vedkommende	 tjenestegjør	 som	 del	 av	 det	 minste	 antall	 kabinbesetningsmedlemmer	 som	
kreves	i	henhold	til	OPS	1.990.

OPS 1.1015

Gjentatt	opplæring

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.1015)

a)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alle	 kabinbesetningsmedlemmer	 gjennomgår	 gjentatt	 opplæring	 som	 omfatter	 de	
oppgaver	hvert	enkelt	besetningsmedlem	tildeles	 i	prosedyrer	for	normale	situasjoner	og	nødssituasjoner	samt	
øvelser	som	er	relevante	for	typen(e)	og/eller	varianten(e)	av	fly	de	skal	tjenestegjøre	på,	i	samsvar	med	tillegg	1	
til	OPS	1.1015.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	det	programmet	for	den	gjentatte	opplæringen	som	myndigheten	har	godkjent,	omfatter	
teoretisk	og	praktisk	undervisning	samt	individuelle	øvelser,	som	angitt	i	tillegg	1	til	OPS	1.1015.

c)	 Gyldighetsperioden	for	gjentatt	opplæring	og	den	tilhørende	kontroll	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.1025,	er	
tolv	kalendermåneder,	i	tillegg	til	resten	av	utstedelsesmåneden.	Dersom	utstedelsen	skjer	i	løpet	av	de	siste	tre	
kalendermånedene	av	forrige	kontrolls	gyldighetsperiode,	skal	gyldighetsperioden	løpe	fra	utstedelsesdatoen	til	
tolv	kalendermåneder	etter	utløpsdatoen	for	tidligere	forrige	kontroll.

OPS 1.1020

Oppfriskingsopplæring

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.1020)

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	kabinbesetningsmedlemmer	som	har	vært	borte	fra	all	flygetjeneste	i	mer	enn	seks	
måneder	og	fortsatt	befinner	seg	innenfor	tidsrommet	for	forrige	påkrevde	kontroll	i	henhold	til	OPS	1.1025	b)	3),	
gjennomgår	oppfriskingsopplæringen	nevnt	i	driftshåndboken	som	angitt	i	tillegg	1	til	OPS	1.1020.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	et	kabinbesetningsmedlem,	dersom	vedkommende	ikke	har	vært	borte	fra	all	flygetjeneste,	
men	 i	 løpet	 av	de	 siste	 seks	måneder	 ikke	har	 utført	 tjeneste	på	 en	flytype	 som	kabinbesetningsmedlem	som	
påkrevd	i	henhold	til	OPS	1.990	b),	før	slik	tjeneste	på	denne	flytypen	begynnes,	enten

1)	 gjennomfører	oppfriskingsopplæring	for	denne	typen,	eller

2)	 gjennomfører	to	tilvenningssektorer	ved	kommersiell	drift	på	denne	typen.

OPS 1.1025

Kontroll

a)	 Etter	myndighetens	skjønn	skal	myndigheten,	operatøren	eller	den	godkjente	opplæringsorganisasjonen	som	gir	
opplæringskurset,	sikre	at	hvert	kabinbesetningsmedlem	under	eller	etter	gjennomføringen	av	opplæringen	som	
kreves	i	henhold	til	OPS	1.1005,	1.1010,	1.1015	og	1.1020,	gjennomgår	en	kontroll	som	omfatter	opplæringen	
som	er	gitt,	for	å	kontrollere	vedkommendes	evne	til	å	utføre	sikkerhetsoppgaver	for	normal-	og	nødssituasjoner.	
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	 Etter	myndighetens	skjønn	skal	myndigheten,	operatøren	eller	den	godkjente	opplæringsorganisasjonen	som	gir	
opplæringskurset,	sikre	at	personellet	som	utfører	disse	kontrollene,	er	tilstrekkelig	kvalifisert.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	hvert	kabinbesetningsmedlem	gjennomgår	følgende	kontroll:

1)	 grunnleggende	sikkerhetsopplæring	Punktene	oppført	i	tillegg	1	til	OPS	1.1005,

2)	 omstillings-	og	differanseopplæring	Punktene	oppført	i	tillegg	1	til	OPS	1.1010,

3)	 gjentatt	opplæring.	Punktene	oppført	i	tillegg	1	til	OPS	1.1015,	etter	relevans,	og

4)	 oppfriskingsopplæring	Punktene	oppført	i	tillegg	1	til	OPS	1.1020.

OPS 1.1030

Tjeneste	på	flere	enn	én	type	eller	variant

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	intet	kabinbesetningsmedlem	tjenestegjør	på	flere	enn	tre	flytyper;	et	kabinbesetningsmedlem	
kan	likevel,	med	myndighetens	godkjenning,	tjenestegjøre	på	fire	flytyper,	forutsatt	at,	for	minst	to	av	typene,

1)	 ikke-typespesifikke	prosedyrer	for	normal-	og	nødssituasjoner	er	identiske,	og

2)	 sikkerhetsutstyr	og	typespesifikke	prosedyrer	for	normal-	og	nødssituasjoner	ligner	hverandre.

b)	 I	tilknytning	til	punkt	a)	anses	varianter	av	en	flytype	å	være	forskjellige	typer	dersom	de	ikke	ligner	hverandre	på	
følgende	punkter:

1)	 bruk	av	nødutganger,

2)	 plassering	av	og	type	bærbart	sikkerhetsutstyr,	og

3)	 typespesifikke	nødprosedyrer.

OPS 1.1035

Opplæringslogger

Operatøren	skal

1)	 ajourføre	registre	over	all	opplæring	og	kontroll	som	kreves	i	henhold	til	OPS	1.1005,	1.1010,	1.1015,	1.1020	og	
1.1025,	og

2)	 bevare	en	kopi	av	attesten	for	sikkerhetsopplæring,	og

3)	 ajourføre	opplæringslogger	og	journaler	over	legeundersøkelser	eller	vurderinger,	idet	det	for	opplæringsloggene	
angis	datoer	for	og	innholdet	i	mottatt	omstillingsopplæring,	differanseopplæring	og	gjentatt	opplæring,	og

4)	 på	anmodning	stille	dokumentasjon	av	all	grunnleggende	opplæring,	omstillingsopplæring	og	kontroll	til	rådighet	
for	vedkommende	kabinbesetningsmedlem.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1005

Grunnleggende	sikkerhetsopplæring

Et	kurs	i	grunnleggende	sikkerhetsopplæring	som	omhandlet	i	OPS	1.1005	skal	omfatte	minst	følgende	emner:

a)	 Opplæring	i	brann-	og	røykbekjempelse

1.	 Framheving	av	kabinbesetningens	ansvar	for	å	ta	seg	hurtig	av	nødssituasjoner	med	brann	og	røykdannelse,	
og	særlig	betydningen	av	å	identifisere	den	faktiske	brannkilden.

2.	 Betydningen	 av	 å	 underrette	 flygebesetningen	 umiddelbart	 samt	 særlige	 tiltak	 som	 er	 nødvendig	 for	
samordning	og	assistanse,	når	brann	eller	røyk	oppdages.

3.	 Nødvendigheten	av	hyppig	kontroll	av	potensielt	brannfarlige	områder,	herunder	toalettene,	og	tilknyttede	
røykvarslere.

4.	 Klassifisering	av	branner	og	egnede	typer	slokkemidler,	prosedyrer	for	bestemte	brannsituasjoner,	teknikker	
for	anvendelse	av	slokkemidler,	konsekvenser	av	feilaktig	bruk	og	bruk	i	et	lukket	rom.

5.	 Alminnelige	prosedyre	for	bakkebaserte	nødmeldingstjenester	på	flyplassene.

b)	 Opplæring	i	å	overleve	i	vann:

Det	å	ta	på	og	bruke	personlig	flyteutstyr	i	vann.	Før	første	tjenestegjøring	på	et	fly	utstyrt	med	redningsflåter	
eller	lignende	utstyr	skal	det	gis	opplæring	i	bruk	av	dette	utstyret	samt	praktisk	øvelse	i	vann.

c)	 Overlevingsopplæring:

Overlevingsopplæringen	skal	være	tilpasset	områdene	for	tjenestegjøring	(f.eks.	polar-,	ørken-,	jungel-	eller	
havområder).

d)	 Medisinske	forhold	og	førstehjelp:

1.	 Undervisning	i	førstehjelp	og	bruk	av	førstehjelpsutstyr.

2.	 Førstehjelp	i	tilknytning	til	overlevingsopplæring	og	riktig	hygiene.

3.	 Fysiologiske	virkninger	av	flyging,	med	særlig	vekt	på	hypoksi.

e)	 Passasjerbehandling:

1.	 Råd	om	gjenkjenning	og	håndtering	av	passasjerer	som	er	eller	blir	beruset	av	alkohol,	som	er	påvirket	av	
narkotika	eller	er	aggressive.

2.	 Metoder	til	å	motivere	passasjerer	og	nødvendig	håndtering	av	menneskeansamlinger	for	å	evakuere	flyet.

3.	 Bestemmelser	om	sikker	stuing	av	kabinbagasje	(herunder	kabinutstyr)	og	risikoen	for	at	den	skal	utgjøre	en	
fare	for	dem	som	oppholder	seg	i	kabinen,	eller	på	annen	måte	blokkere	eller	skade	nødutstyr	eller	fly.

4.	 Betydningen	av	korrekt	setetildeling,	med	henvisning	til	flyets	masse	og	balanse.	Det	skal	legges	særlig	vekt	
på	plassering	av	funksjonshemmede	passasjerer	og	nødvendigheten	av	å	plassere	førlige	passasjerer	ved	siden	
av	ikke-overvåkede	utganger.

5.	 Oppgaver	som	skal	ivaretas	i	tilfelle	turbulens,	herunder	sikring	av	kabinen.

6.	 Forholdsregler	som	skal	treffes	når	levende	dyr	fraktes	i	kabinen.

7.	 Opplæring	i	håndtering	av	farlig	gods,	herunder	bestemmelsene	i	kapittel	R.

8.	 Sikkerhetsprosedyrer,	herunder	bestemmelsene	i	kapittel	S.
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f)	 Kommunikasjon.

Det	skal	under	opplæringen	legges	vekt	på	betydningen	av	effektiv	kommunikasjon	mellom	kabinbesetning	og	
flygebesetning,	herunder	teknikk,	felles	språk	og	terminologi.

g)	 Disiplin	og	ansvarsområder:

1.	 Betydningen	av	at	kabinbesetningen	utfører	sine	oppgaver	i	samsvar	med	driftshåndboken.

2.	 Opprettholdt	 fysisk	skikkethet	og	evne	 til	å	 tjenestegjøre	som	kabinbesetningsmedlem,	 idet	det	 tas	særlig	
hensyn	til	begrensningene	i	flyge-	og	tjenestetid	samt	hvilekrav.

3.	 Kunnskap	om	luftfartsbestemmelsene	som	gjelder	kabinbesetningens	og	luftfartsmyndighetens	rolle.

4.	 Alminnelig	 kunnskap	 om	 relevant	 luftfartsterminologi,	 flygeteori,	 passasjerfordeling,	 meteorologi	 og	
driftsområder.

5.	 Orientering	til	kabinbesetningen	før	flyging	og	tilgang	på	nødvendig	sikkerhetsinformasjon	i	tilknytning	til	
deres	bestemte	oppgaver.

6.	 Betydningen	av	å	sikre	at	relevante	dokumenter	og	håndbøker	holdes	à	jour	med	rettelser	gitt	av	operatøren.

7.	 Betydningen	av	å	fastslå	når	kabinbesetningsmedlemmene	har	myndighet	til	og	ansvar	for	å	iverksette	en	
evakuering	og	andre	nødprosedyrer.

8.	 Betydningen	 av	 sikkerhetsrelaterte	 oppgaver	 og	 ansvar	 samt	 behovet	 for	 å	 reagere	 hurtig	 og	 effektivt	 i	
nødssituasjoner.

h)	 Administrasjon	av	besetningsressurser	(CRM).

1)	 Innføringskurs	i	CRM

i)	 Et	 kabinbesetningsmedlem	 skal	 ha	 fullført	 et	 innføringskurs	 i	 CRM	 før	 vedkommende	 første	
gang	 tjenestegjør	 som	 kabinbesetningsmedlem.	 Kabinpersonale	 som	 allerede	 tjenestegjør	 som	
kabinbesetningsmedlemmer	i	kommersiell	luftfart,	og	som	ikke	tidligere	har	fullført	et	innføringskurs,	
skal	fullføre	et	innføringskurs	i	CRM	i	tide	til	neste	pålagte	gjentatte	opplæring	og/eller	kontroll.

ii)	 Opplæringsdelene	i	tillegg	2	til	OPS	1.1005/1.1010/1.1015	tabell	1,	kolonne	(a)	skal	dekkes	til	det	nivå	
som	kreves	i	kolonne	(b),	Innføringskurs	i	CRM.

iii)	 Innføringskurset	i	CRM	skal	ledes	av	minst	én	CRM-instruktør	for	kabinbesetning.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1010

Omstillings-	og	differanseopplæring

a)	 Alminnelige	bestemmelser:

Operatøren	skal	sikre	at

1.	 omstillings-	og	differanseopplæringen	ledes	av	kvalifisert	personell,	og

2.	 det	under	omstillings-	og	differanseopplæring	gis	opplæring	 i	plassering,	 fjerning	og	bruk	av	alt	nød-	og	
overlevingsutstyr	om	bord	i	flyet	samt	alle	prosedyrer	for	normal-	og	nødssituasjoner	knyttet	til	den	flytype,	
variant	og	konfigurasjon	som	skal	drives.

b)	 Opplæring	i	brann-	og	røykbekjempelse

Operatøren	skal	sikre	at

1.	 alle	 kabinbesetningsmedlemmer	 gis	 realistisk	 og	 praktisk	 opplæring	 i	 bruk	 av	 alt	 brannslokkingsutstyr,	
herunder	vernetøy	som	er	representativt	for	det	som	finnes	om	bord	i	flyet.	Opplæringen	skal	omfatte

i)	 slokking	av	en	brann	som	er	karakteristisk	for	en	brann	inne	i	flyet,	der	det	for	halonslokkere	kan	benyttes	
et	alternativt	slokkemiddel,	og

ii)	 det	å	ta	på	og	bruke	åndedrettsvern	i	et	lukket,	simulert	røykfylt	miljø.

c)	 Betjening	av	dører	og	utganger

Operatøren	skal	sikre	at

1.	 alle	kabinbesetningsmedlemmer	betjener	og	faktisk	åpner	alle	vanlige	utganger	og	nødutganger	under	vanlig	
drift	og	i	nødstilfeller,	herunder	bruk	av	systemer	for	assistert	døråpning	der	dette	er	montert.	Formålet	er	at	
de	handlingene	og	den	styrken	som	kreves	for	å	betjene	og	utløse	evakueringsskliene,	skal	omfattes.	Denne	
opplæringen	skal	foregå	i	et	fly	eller	i	en	representativ	opplæringsinnretning,	og

2.	 bruk	av	alle	andre	utganger,	for	eksempel	vinduer	i	førerkabinen,	blir	demonstrert.

d)	 Opplæring	i	bruk	av	evakueringssklier

Operatøren	skal	sikre	at

1.	 alle	 kabinbesetningsmedlemmer	 sklir	 på	 en	 evakueringssklie	 fra	 en	 høyde	 som	 er	 representativ	 for	
terskelhøyden	på	flyets	hoveddekk,

2.	 evakueringssklien	er	montert	i	et	fly	eller	en	representativ	opplæringsinnretning,	og

3.	 det	 foretas	 enda	 en	 øvelse	 i	 bruk	 av	 evakueringssklie	 når	 kabinbesetningsmedlemmet	 kvalifiserer	 seg	 til	
en	flytype	der	hoveddekkets	terskelhøyde	avviker	vesentlig	fra	terskelhøyden	i	de	flytypene	vedkommende	
tidligere	har	tjenestegjort	på.

e)	 Prosedyrer	for	evakuering	og	andre	nødssituasjoner

Operatøren	skal	sikre	at

1.	 opplæringen	 i	 nødevakuering	 omfatter	 gjenkjenning	 av	 planlagte	 eller	 ikke-planlagte	 evakueringer	 på	
land	eller	vann.	Denne	opplæringen	skal	omfatte	gjenkjenning	av	når	utganger	ikke	er	brukbare,	eller	når	
evakueringsutstyr	ikke	er	funksjonsdyktig,	og

2.	 alle	kabinbesetningsmedlemmer	blir	opplært	i	å	håndtere	følgende:

i)	 en	brann	under	flyging,	med	særlig	vekt	på	å	oppdage	den	faktiske	brannkilden,

ii)	 kraftig	turbulens,

iii)	 brått	trykkfall,	herunder	at	alle	kabinbesetningsmedlemmene	tar	på	bærbart	oksygenutstyr,	og

iv)	 andre	nødssituasjoner	under	flyging.
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f)	 Håndtering	av	en	menneskeansamling

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 det	 gis	 opplæring	 i	 praktiske	 forhold	 ved	 håndtering	 av	 en	menneskeansamling	 i	 de	
forskjellige	nødssituasjoner	som	kan	oppstå	i	vedkommende	flytype.

g)	 Svikt	hos	flyger

Med	 mindre	 laveste	 antall	 flygebesetningsmedlemmer	 er	 større	 enn	 to,	 skal	 operatøren	 sikre	 at	 alle	
kabinbesetningsmedlemmer	er	opplært	i	prosedyren	ved	svikt	hos	flygebesetningsmedlem,	og	kan	betjene	sete-	
og	 selemekanismene.	Opplæring	 i	bruk	av	flygebesetningsmedlemmenes	oksygensystem	og	kontrollister	 skal,	
dersom	det	kreves	av	operatørens	SOP-er,	gjennomføres	i	form	av	en	praktisk	demonstrasjon.

h)	 Sikkerhetsutstyr

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alle	 kabinbesetningsmedlemmer	 får	 realistisk	 opplæring	 i	 og	 demonstrasjon	 av	
sikkerhetsutstyrets	plassering	og	bruk,	herunder	følgende:

1.	 evakueringssklier,	og	dersom	ikke-selvbærende	sklier	finnes	om	bord,	bruk	av	tilhørende	tau,

2.	 redningsflåter	og	kombinerte	redningsflåter	og	evakueringssklier,	herunder	utstyr	festet	til	og/eller	om	bord	i	
redningsflåten,

3.	 redningsvester,	barneredningsvester	og	flytesenger,

4.	 oksygensystem	som	felles	ut,

5.	 oksygen	til	førstehjelp,

6.	 brannslokkingsapparater,

7.	 brannøks	eller	brekkjern,

8.	 nødlys,	herunder	håndlykter,

9.	 kommunikasjonsutstyr,	herunder	megafoner,

10.	 overlevingspakker,	herunder	innhold,

11.		pyroteknisk	utstyr	(faktiske	eller	representative	innretninger),

12.		førstehjelpsskrin,	innhold	og	medisinsk	nødutstyr,	og

13.		annet	relevant	sikkerhetsutstyr	eller	systemer	i	kabinen.

i)	 Informasjon	til	passasjerene/sikkerhetsdemonstrasjon

Operatøren	skal	sikre	at	det	gis	opplæring	i	å	forberede	passasjerer	på	normale	situasjoner	og	nødssituasjoner,	i	
samsvar	med	OPS	1.285.

j)	 Crew	Resource	Management.	Operatøren	skal	sikre	at

1)	 at	hvert	kabinbesetningsmedlem	gjennomfører	operatørens	CRM-opplæring	som	dekker	opplæringselementene	
i	 tillegg	 2	 til	 OPS	 1.1005/1.1010/1.1015	 tabell	 1,	 kolonne	 (a)	 til	 det	 nivå	 som	 kreves	 i	 kolonne	 (c)	 før	
vedkommende	gjennomgår	påfølgende	flytypespesifikk	CRM-opplæring	og/eller	gjentatt	CRM-opplæring,

2)	 når	et	kabinbesetningsmedlem	gjennomgår	et	omstillingskurs	for	en	annen	flytype,	at	opplæringselementene	
i	tillegg	1	til	OPS	1.1005/1.1010/1.1015	tabell	1,	kolonne	(a)	dekkes	til	det	nivå	som	kreves	i	kolonne	(d),	
flytypespesifikk	CRM,

3)	 at	 operatørens	 CRM-opplæring	 og	 flytypespesifikk	 CRM	 gjennomføres	 av	minst	 én	 CRM-instruktør	 for	
kabinbesetningsmedlemmene.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1015

Gjentatt	opplæring

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	gjentatt	opplæring	ledes	av	kvalifiserte	personer.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	programmet	for	praktisk	opplæring	hver	12.	kalendermåned	omfatter	følgende:

1.	 nødprosedyrer,	herunder	svikt	hos	flyger,

2.	 prosedyrer	for	evakuering,	herunder	teknikker	for	håndtering	av	en	menneskeansamling,

3.	 trening	på	håndgrep,	for	alle	kabinbesetningsmedlemmer,	for	å	åpne	vanlige	utganger	og	nødutganger	for	
evakuering	av	passasjerer,

4.	 plassering	og	håndtering	av	nødutstyr,	herunder	oksygensystemer,	og	at	hvert	kabinbesetningsmedlem	tar	på	
redningsvest,	bærbart	oksygenutstyr	og	åndedrettsvern	(PBE),

5.	 førstehjelp	og	innholdet	i	førstehjelpsskrin,

6.	 stuing	av	gjenstander	i	kabinen,

7.	 sikkerhetsprosedyrer,

8.	 gjennomgåelse	av	ulykker	og	hendelser,	og

9.	 Administrasjon	 av	 besetningsressurser	 (CRM).	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 CRM-opplæringen	 overholder	
følgende:

i)	 Opplæringsdelene	i	tillegg	2	til	OPS	1.1005/1.1010/1.1015	tabell	1,	kolonne	(a)	skal	dekkes	innen	en	
treårssyklus	til	det	nivå	som	kreves	i	kolonne	(e),	årlig	gjentatt	CRM-opplæring.

ii)	 Definisjonen	 og	 gjennomføringen	 av	 dette	 pensumet	 skal	 administreres	 av	 en	 CRM-instruktør	 for	
kabinbesetning.

iii)	 Når	 CRM-opplæringen	 gis	 i	 selvstendige	 moduler,	 skal	 den	 ledes	 av	 minst	 én	 CRM-instruktør	 for	
kabinbesetningsmedlemmer.

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	den	gjentatte	opplæringen	i	intervaller	på	høyst	tre	år	også	omfatter

1.	 Alle	kabinbesetningsmedlemmer	betjener	og	faktisk	åpner	alle	vanlige	utganger	og	nødutganger	under	vanlig	
drift	og	i	nødstilfeller,	herunder	bruk	av	systemer	for	assistert	døråpning	der	dette	er	montert.	Formålet	er	at	
de	handlingene	og	den	styrken	som	kreves	for	å	betjene	og	utløse	evakueringsskliene,	skal	omfattes.	Denne	
opplæringen	skal	foregå	i	et	fly	eller	i	en	representativ	opplæringsinnretning,

2.	 demonstrasjon	av	betjening	av	alle	andre	utganger,	herunder	vinduer	i	førerkabinen,

3.	 realistisk	og	praktisk	opplæring	i	bruk	av	alt	brannslokkingsutstyr,	herunder	vernetøy	som	er	representativt	
for	det	som	finnes	om	bord	i	flyet.

Opplæringen	skal	omfatte

i)	 slokking	av	en	brann	som	er	karakteristisk	for	en	brann	inne	i	flyet,	der	det	for	halonslokkere	kan	benyttes	
et	alternativt	slokkemiddel,	og

ii)	 hvert	kabinbesetningsmedlem	tar	på	og	bruker	åndedrettsvern	i	et	lukket,	simulert	røykfylt	miljø,
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4.	 bruk	av	pyroteknisk	utstyr	(faktiske	eller	representative	innretninger),	og

5.	 demonstrasjon	av	bruk	av	redningsflåter	eller	kombinerte	sklier/redningsflåter,	dersom	flyet	er	slik	utstyrt.

6.	 Med	 mindre	 laveste	 antall	 flygebesetningsmedlemmer	 er	 større	 enn	 to,	 skal	 operatøren	 sikre	 at	 alle	
kabinbesetningsmedlemmer	er	opplært	 i	prosedyren	ved	svikt	hos	flygebesetningsmedlem,	og	kan	betjene	
sete-	og	selemekanismene.	Opplæring	i	bruk	av	flygebesetningsmedlemmenes	oksygensystem	og	kontrollister	
skal,	dersom	det	kreves	av	operatørens	SOP-er,	gjennomføres	i	form	av	en	praktisk	demonstrasjon.

d)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alle	 relevante	 krav	 i	 vedlegg	 III	 OPS	 1	 inkluderes	 i	 opplæringen	 av	
kabinbesetningsmedlemmene.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1020

Oppfriskingsopplæring

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 oppfriskingsopplæringen	 ledes	 av	 kvalifiserte	 personer,	 og	 at	 opplæringen	 omfatter	 minst	
følgende	elementer	for	alle	kabinbesetningsmedlemmer:

1)	 nødprosedyrer,	herunder	svikt	hos	flyger,

2)	 prosedyrer	for	evakuering,	herunder	teknikker	for	håndtering	av	en	menneskeansamling,

3)	 betjening	og	faktisk	åpning	av	alle	vanlige	utganger	og	nødutganger	under	vanlig	drift	og	i	nødstilfeller,	herunder	
bruk	av	systemer	for	assistert	døråpning	der	dette	er	montert.	Formålet	er	at	de	handlingene	og	den	styrken	som	
kreves	for	å	betjene	og	utløse	evakueringsskliene,	skal	omfattes.	Denne	opplæringen	skal	foregå	i	et	fly	eller	i	en	
representativ	opplæringsinnretning,

4)	 demonstrasjon	av	betjening	av	alle	andre	utganger,	herunder	vinduer	i	førerkabinen,	og

5)	 plassering	og	håndtering	av	nødutstyr,	herunder	oksygensystemer,	og	hvordan	å	erta	på	 redningsvest,	bærbart	
oksygenutstyr	og	åndedrettsvern.

__________
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Tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015

Opplæring

1.	 Planen	 for	 CRM-opplæringen,	 sammen	 med	 CRM-metodikken	 og	 -terminologien,	 skal	 inkluderes	 i	
driftshåndboken.

2.	 Tabell	1	viser	hvilke	deler	av	CRM	som	skal	inkluderes	i	hver	type	opplæring.

Tabell 1

CRM-opplæring

Opplæringsdel Innførings-
kurs	i	CRM

Operatørens	
CRM-

opplæring

Flytype-
spesifikk	
CRM

Årlig	gjentatt	
CRM-

opplæring

Kabinsjef-
kurs

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Allmenne	prinsipper

Menneskelige	faktorer	i	luftfart

Alminnelig	 undervisning	 i	 CRM-prinsipper	 og	
-mål Utførlig Kreves	

ikke
Kreves	
ikke

Kreves	
ikke Oversikt

Menneskers	prestasjoner	og	begrensninger

Fra	det	enkelte	kabinbesetningsmedlems	synsvinkel	[DQC1]

Personforståelse,	menneskers	feil	og	pålitelighet,	
holdninger	og	atferd,	egenvurdering

Utførlig Kreves	
ikke

Kreves	
ikke

Oversikt

(Treårs-
syklus)

Kreves	
ikke

Stress	og	stresshåndtering

Tretthet	og	årvåkenhet

Selvsikkerhet

Situasjonsbevissthet,	 innhenting	og	bearbeiding	
av	informasjon

Fra	hele	flybesetningens	synsvinkel

Forebygging	og	oppdaging	av	feil

Kreves	
ikke

Utførlig Relevant	
for	type(r) Oversikt

(Treårs-
syklus)

Fordypning

(relevant	
for	

kabinsjef-
oppgaver)

Felles	 situasjonsbevissthet,	 innhenting	 og	 bear-
beiding	av	informasjon

Håndtering	av	arbeidsbyrde

Effektiv	kommunikasjon	og	samordning	mellom	
alle	 besetningsmedlemmer,	 herunder	 uerfarne	
kabinbesetningsmedlemmer,	 kulturelle	 forskjel-
ler

Lederskap,	 samarbeid,	 synergi,	 beslutningsta-
king,	delegering

Enkeltpersoners	 og	 gruppens	 ansvar,	 beslut-
ningstaking	og	handlinger

Identifikasjon	 og	 håndtering	 av	 menneskelige	
faktorer	hos	passasjerer:	håndtering	av	en	men-
neskeansamling,	passasjerstress,	konflikthåndte-
ring,	medisinske	faktorer

Bestemte	 forhold	knyttet	 til	flytyper	 (smal/bred	
flykropp,	ett/flere	dekk),	sammensetning	av	fly-
gebesetning	 og	 kabinbesetning	 og	 antall	 passa-
sjerer

Kreves	
ikke Utførlig
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Opplæringsdel Innførings-
kurs	i	CRM

Operatørens	
CRM-

opplæring

Flytype-
spesifikk	
CRM

Årlig	gjentatt	
CRM-

opplæring

Kabinsjef-
kurs

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Fra	operatørens	og	organisasjonens	synsvinkel

Selskapets	 sikkerhetskultur,	 SOP-er,	 organisa-
sjonsfaktorer	knyttet	til	typen	drift

Kreves	
ikke

Utførlig Relevant	
for	type(r)

Oversikt

(Treårs-
syklus)

Fordypning

(relevant	
for	

kabinsjef-
oppgaver)

Effektiv	kommunikasjon	og	samordning	med	an-
net	driftspersonell	og	bakketjenester

Deltaking	 i	 rapportering	 av	 sikkerhetshendelser	
og	ulykker	i	kabinen

Undersøkelser	basert	på	enkelttilfeller	(se	merk-
nad)

Kreves Kreves

Merknad: Kolonne	(d):	Dersom	det	ikke	foreligger	relevante	flytypespesifikke	undersøkelser	basert	på	enkelttilfeller,	skal	det	tas	
hensyn	til	undersøkelser	basert	på	enkelttilfeller	som	er	relevante	for	driftens	størrelse	og	omfang.
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KAPITTEL	P

HÅNDBØKER, LOGGBØKER OG JOURNALER

OPS 1.1040

Alminnelige	regler	for	driftshåndbøker

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	driftshåndboken	inneholder	alle	instrukser	og	all	informasjon	som	er	nødvendig	for	at	
driftspersonellet	skal	kunne	utføre	sine	oppgaver.

b)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 innholdet	 i	 driftshåndboken,	 herunder	 alle	 endringer	 eller	 rettelser,	 ikke	 fraviker	
vilkårene	i	AOC	eller	enhver	annen	gjeldende	bestemmelse,	og	er	godtakbart	for,	eller	om	relevant,	godkjent	av	
myndigheten.

c)	 Med	mindre	 annet	 er	 godkjent	 av	myndigheten,	 eller	 angitt	 i	 nasjonal	 lovgivning,	 skal	 operatøren	 utarbeide	
driftshåndboken	på	engelsk.	I	tillegg	kan	operatøren	oversette	og	bruke	driftshåndboken,	eller	deler	av	den,	på	et	
annet	språk.

d)	 Skulle	det	bli	nødvendig	for	en	operatør	å	utarbeide	nye	driftshåndbøker	eller	større	deler	av	den,	skal	operatøren	
overholde	punkt	c)	ovenfor.

e)	 Operatøren	kan	utgi	en	driftshåndbok	i	atskilte	deler.

f)	 Operatøren	skal	sikre	at	alt	driftspersonell	har	lett	tilgang	til	et	eksemplar	av	alle	deler	av	driftshåndboken	som	er	
relevante	for	deres	oppgaver.	I	tillegg	skal	operatøren	utstyre	besetningsmedlemmene	med	et	personlig	eksemplar	
av,	eller	relevante	utdrag	av,	del	A	og	B	av	driftshåndboken	til	egen	bruk.

g)	 Operatøren	skal	sikre	at	driftshåndboken	er	slik	rettet	eller	revidert	at	instruksene	og	informasjonen	i	den	er	à	jour.	
Operatøren	skal	sikre	at	alt	driftspersonell	gjøres	oppmerksom	på	endringer	som	er	relevante	for	deres	oppgaver.

h)	 Alle	innehavere	av	en	driftshåndbok,	eller	relevante	deler	av	den,	skal	holde	den	à	jour	med	de	endringer	eller	
revisjoner	som	operatøren	leverer.

i)	 Operatøren	skal	underrette	myndigheten	om	planlagte	endringer	og	revisjoner	i	forkant	av	ikrafttredelsesdatoen.	
Dersom	endringen	gjelder	deler	av	driftshåndboken	som	må	godkjennes	i	samsvar	med	OPS,	skal	slik	godkjenning	
innhentes	før	endringen	trer	i	kraft.	Dersom	det	av	sikkerhetshensyn	kreves	umiddelbare	endringer	eller	revisjoner,	
kan	disse	offentliggjøres	og	gjøres	gjeldende	umiddelbart,	forutsatt	at	det	er	søkt	om	den	nødvendige	godkjenning.

j)	 Operatøren	skal	innarbeide	alle	endringer	og	revisjoner	som	myndigheten	krever.

k)	 Operatøren	skal	sikre	at	opplysninger	som	er	hentet	fra	godkjente	dokumenter,	og	alle	endringer	i	slik	godkjent	
dokumentasjon,	gjengis	korrekt	i	driftshåndboken,	og	at	driftshåndboken	ikke	inneholder	opplysninger	som	er	i	
strid	med	annen	godkjent	dokumentasjon.	Dette	kravet	skal	likevel	ikke	hindre	en	operatør	i	å	bruke	mer	forsiktige	
opplysninger	og	prosedyrer.

l)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 innholdet	 i	 driftshåndboken	 er	 presentert	 på	 en	 slik	 måte	 at	 det	 kan	 brukes	 uten	
vanskeligheter.	Utformingen	av	driftshåndboken	skal	ta	hensyn	til	prinsipper	om	menneskelige	faktorer.

m)	 Operatøren	kan	få	tillatelse	fra	myndigheten	til	å	utgi	driftshåndboken	eller	deler	av	den	i	en	annen	form	enn	trykt	
på	papir.	I	slike	tilfeller	skal	det	sikres	et	godtakbart	nivå	for	tilgjengelighet,	anvendelighet	og	pålitelighet.

n)	 Bruk	av	en	forkortet	form	av	driftshåndboken	fritar	ikke	operatøren	for	kravene	i	OPS	1.130.
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OPS 1.1045

Driftshåndbok	—	Oppbygning	og	innhold	

(Se	tillegg	1	til	OPS	1.1045)

a)	 Operatøren	skal	sikre	at	hovedstrukturen	i	driftshåndboken	er	som	følger:

–	 Del	A:	Allment/grunnleggende

Denne	delen	skal	omfatte	alle	ikke-typerelaterte	driftsrelaterte	retningslinjer,	instrukser	og	prosedyrer	som	er	
nødvendige	for	sikker	drift.

–	 Del	B:	Driftsforhold	knyttet	til	flyet

Denne	delen	skal	omfatte	alle	typerelaterte	instrukser	og	prosedyrer	som	er	nødvendige	for	sikker	drift.	Den	
skal	ta	hensyn	til	alle	forskjeller	mellom	typer,	varianter	eller	enkeltfly	som	operatøren	anvender.

–	 Del	C:	Rute-	og	flyplassinstrukser	og	-opplysninger

Denne	delen	skal	omfatte	alle	instrukser	og	opplysninger	som	er	nødvendig	for	driftsområdet.

–	 Del	D:	Opplæring

Denne	delen	skal	omfatte	alle	instrukser	om	personellopplæring	som	kreves	for	sikker	drift.

b)	 Operatøren	skal	sikre	at	innholdet	i	driftshåndboken	er	i	samsvar	med	tillegg	1	til	OPS	1.1045	og	relevant	for	
driftsområde	og	driftstype.

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	driftshåndbokens	detaljstruktur	er	godtakbar	for	myndigheten.

OPS 1.1050

Flygehåndbok

Operatøren	 skal	 til	 enhver	 tid	 ha	 en	 ajourført	 og	godkjent	flygehåndbok	 eller	 et	 tilsvarende	dokument	 for	 hvert	fly	
vedkommende	driver.

OPS 1.1055

Reisedagbok

a)	 Operatøren	skal	oppbevare	følgende	opplysninger	for	hver	flyging	i	form	av	en	reisedagbok:

1)	 flyets	registreringsmerke,

2)	 dato,

3)	 navn	på	besetningsmedlem(mer),

4)	 besetningsmedlem(mer)s	funksjon,

5)	 avgangssted,

6)	 ankomststed,

7)	 avgangstid	(blokk	ut-tid),

8)	 ankomsttid	(blokk	inn-tid),

9)	 flytid,

10)	 flygingens	art,

11)	 hendelser,	eventuelle	observasjoner,	og

12)	 fartøysjefens	underskrift	(eller	tilsvarende).
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b)	 Operatøren	 kan	 få	 tillatelse	 fra	myndigheten	 til	 ikke	 å	 føre	 reisedagbok	 eller	 deler	 av	 den,	 dersom	 relevante	
opplysninger	er	tilgjengelig	i	annen	dokumentasjon.

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	nedtegnelser	gjøres	fortløpende,	og	at	de	er	av	permanent	art.

OPS 1.1060

Driftsreiseplan

a)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 driftsreiseplanen	 som	 anvendes	 og	 nedtegnelser	 som	 gjøres	 underveis,	 inneholder	
følgende	punkter:

1)	 flyets	registreringsmerke,

2)	 flytype	og	-variant,

3)	 flygingens	dato,

4)	 rutenummer,

5)	 navn	på	flygebesetningsmedlemmer,

6)	 flygebesetningsmedlemmenes	oppgaver,

7)	 avgangssted,

8)	 avgangstid	(faktisk	blokk	ut-tid,	starttid),

9)	 ankomststed	(planlagt	og	faktisk),

10)	 ankomsttid	(faktisk	landingstid	og	blokk	inn-tid),

11)	 driftstype	(ETOPS,	VFR,	overføringsflyging	osv.),

12)	 rute	og	rutesegment	med	kontrollpunkter/rutepunkter,	avstander,	tidspunkter	og	baner,

13)	 planlagt	 marsjhastighet	 og	 flygetider	 mellom	 kontrollpunkter/rutepunkter.	 Beregnet	 og	 faktisk	 tid	 over	
punktene,

14)	 sikre	flygehøyder	og	minste	flygenivåer,

15)	 planlagte	flygehøyder	og	flygenivåer,

16)	 drivstoffberegninger	(logg	for	drivstoffkontroller	underveis),

17)		drivstoff	om	bord	idet	motorer	startes,

18)		alternativ(er)	 for	bestemmelsessted,	og	om	relevant,	 for	avgangssted	og	underveis,	herunder	opplysninger	
som	kreves	i	punkt	12),	13),	14)	og	15),

19)		første	ATS-reiseplan-klarering	og	etterfølgende	reklareringer,

20)		beregninger	ved	endring	av	planene	underveis,	og

21)	 relevant	værinformasjon.

b)	 Punkter	som	er	lett	tilgjengelige	i	annen	dokumentasjon	eller	fra	en	annen	godtakbar	kilde,	eller	som	er	irrelevant	
for	driftstypen,	kan	utelates	fra	driftsreiseplanen.

c)	 Operatøren	skal	sikre	at	driftsreiseplanen	og	dens	bruk	er	beskrevet	i	driftshåndboken.

d)	 Operatøren	skal	sikre	at	alle	nedtegnelser	i	driftsreiseplanen	gjøres	fortløpende,	og	at	de	er	av	permanent	art.
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OPS 1.1065

Tidsrom	for	oppbevaring	av	dokumenter

Operatøren	skal	sikre	at	alle	journaler/logger	og	all	relevant	driftsmessig	og	teknisk	informasjon	for	hver	enkelt	flyging	
blir	oppbevart	i	de	tidsrom	som	er	angitt	i	tillegg	1	til	OPS	1.1065.

OPS 1.1070

Operatørens	håndbok	for	sikring	av	kontinuerlig	luftdyktighet

Operatøren	skal	til	enhver	tid	føre	en	oppdatert	og	godkjent	vedlikeholdshåndbok	(MME),	i	samsvar	med	del	M	avsnitt	
M.A.	704	Sikring	av	kontinuerlig	luftdyktighet.

OPS 1.1071

Flyets	tekniske	loggbok

Operatøren	skal	føre	en	teknisk	loggbok	for	flyet,	som	angitt	i	del	M	avsnitt	M.A.	306	i	operatørens	tekniske	loggbok.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1045

Driftshåndbokens	innhold

Operatøren	skal	sikre	at	driftshåndboken	inneholder	følgende:

A.	 ALLMENT/GRUNNLEGGENDE

0.		 ADMINISTRASJON	OG	KONTROLL	AV	DRIFTSHÅNDBOKEN

0.1.		 Innledning

a)	 En	erklæring	om	at	håndboken	overholder	alle	gjeldende	forskrifter	samt	alle	vilkår	i	gjeldende	AOC.

b)	 En	erklæring	om	at	håndboken	inneholder	driftsinstrukser	som	skal	følges	av	relevant	personell.

c)	 En	liste	og	en	kortfattet	beskrivelse	av	de	forskjellige	delene,	deres	innhold,	anvendelsesområde	og	bruk.

d)	 Forklaringer	på	og	definisjoner	av	betegnelser	og	ord	som	er	nødvendige	for	å	bruke	håndboken.

0.2.		 System	for	endring	og	revisjon

a)	 Angivelse	av	den	eller	de	som	er	ansvarlig	for	å	utferdige	og	innarbeide	endringer	og	revisjoner.

b)	 En	fortegnelse	over	endringer	og	revisjoner,	med	dato	for	innarbeiding	og	ikrafttredelse.

c)	 En	 erklæring	 om	 at	 håndskrevne	 endringer	 og	 revisjoner	 ikke	 er	 tillatt,	 unntatt	 i	 situasjoner	 der	 det	 av	
sikkerhetshensyn	kreves	umiddelbar	endring	eller	revisjon.

d)	 En	beskrivelse	av	systemet	for	sidemerknader	og	deres	dato	for	ikrafttredelse.

e)	 En	liste	over	gyldige	sider.

f)	 Kommentarer	til	endringer	(på	tekstsider	og	så	langt	som	praktisk	mulig,	på	skjema	og	diagrammer).

g)	 Midlertidige	revisjoner.

h)	 En	beskrivelse	av	distribusjonssystemet	for	håndbøker,	endringer	og	revisjoner.

1.	 ORGANISASJON	OG	ANSVARSFORHOLD

1.1.		 Organisasjonsstruktur.	 En	 beskrivelse	 av	 organisasjonsstrukturen,	 herunder	 organisasjonsplan	 for	 selskapet	
generelt	og	for	driftsavdelingen.	Organisasjonsplanen	skal	vise	sammenhengen	mellom	driftsavdelingen	og	de	
andre	 avdelingene	 i	 foretaket.	 Særlig	 skal	 det	 framheves	 hvilke	 hierarkistrukturer	 og	 rapporteringslinjer	 som	
gjelder	for	alle	divisjoner,	avdelinger	osv.	som	er	av	betydning	for	flygedriftens	sikkerhet.

1.2.		 Utnevnte	 fagsjefer.	Navn	på	hver	enkelt	 fagsjef	som	er	ansvarlig	 for	 luftfartsoperasjoner,	vedlikeholdssystem,	
opplæring	av	besetninger	og	bakkearbeid,	som	angitt	i	OPS	1.175	punkt	i).	En	beskrivelse	av	fagsjefenes	oppgaver	
og	ansvarsområder	skal	inkluderes.

1.3.		 Ansvarsområder	og	oppgaver	for	driftsledelsespersonellet.	En	beskrivelse	av	driftsledelsespersonellets	oppgaver,	
ansvarsområder	og	myndighet	som	gjelder	luftfartsoperasjonenes	sikkerhet	og	overholdelse	av	gjeldende	regler.

1.4.		 Fartøysjefens	myndighet,	 oppgaver	 og	 ansvarsområder.	 En	 erklæring	 som	 definerer	 fartøysjefens	myndighet,	
oppgaver	og	ansvarsområder.

1.5.		 Oppgaver	og	ansvarsområder	for	andre	besetningsmedlemmer	enn	fartøysjefen.
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2.	 DRIFTSKONTROLL	OG	TILSYN

2.1.		 Luftfartsforetakets	 tilsyn	 med	 driftsvirksomhet.	 En	 beskrivelse	 av	 operatørens	 system	 for	 tilsyn	 med	
driftsvirksomhet	 (se	OPS	1.175	g)).	Det	 skal	 framgå	av	den	hvordan	det	 føres	 tilsyn	med	flygeoperasjonenes	
sikkerhet	og	personellets	kvalifikasjoner.	Spesielt	skal	prosedyrene	knyttet	til	følgende	punkter	beskrives:

a)	 gyldigheten	av	sertifikater	og	kvalifikasjoner,

b)	 driftspersonellets	kompetanse,	og

c)	 kontroll,	analyse	og	oppbevaring	av	journaler/logger,	flygedokumenter,	tilleggsinformasjon	og	andre	data.

2.2.		 System	 for	kunngjøring	av	ytterligere	driftsmessige	 instrukser	og	 informasjon.	En	beskrivelse	av	et	 eventuelt	
system	 for	 kunngjøring	 av	 informasjon	 som	kan	 være	 av	 driftsmessig	 art,	men	 som	 supplerer	 det	 som	 står	 i	
driftshåndboken.	Anvendeligheten	av	denne	informasjonen	og	ansvaret	for	kunngjøringen	skal	inkluderes.

2.3.		 Forebygging	 av	 ulykker	 og	 program	 for	 flysikkerhet.	 En	 beskrivelse	 av	 hovedpunktene	 i	 programmet	 for	
flysikkerhet.

2.4.		 Operasjonell	kontroll.	En	beskrivelse	av	prosedyrer	og	ansvarsforhold	som	er	nødvendig	for	å	utøve	operasjonell	
kontroll	med	hensyn	til	flysikkerhet.

2.5.		 Myndighetens	fullmakter.	En	beskrivelse	av	luftfartsmyndighetens	fullmakter	samt	veiledninger	til	ansatte	om	
tilrettelegging	for	inspeksjoner	ved	myndighetens	personell.

3.	 KVALITETSSYSTEM

En	beskrivelse	av	det	kvalitetssystem	som	er	innført,	herunder	minst

a)	 kvalitetsmål,

b)	 en	beskrivelse	av	kvalitetssystemets	oppbygning,	og

c)	 fordeling	av	oppgaver	og	ansvar.

4.	 BESETNINGENS	SAMMENSETNING

4.1.		 Crew	Composition.	En	forklaring	av	metoden	for	å	bestemme	besetningers	sammensetning,	idet	det	tas	hensyn	til	
følgende:

a)	 flytypen	som	benyttes,

b)	 aktuelt	driftsområde	og	-type,

c)	 fasen,

d)	 krav	til	minstebesetning	og	planlagt	flygetjenesteperiode,

e)	 besetningsmedlemmenes	erfaring	(samlet	og	på	type),	aktuell	erfaring	og	kvalifikasjoner,	og

f)	 utnevnelse	av	fartøysjefen,	og	om	nødvendig	på	grunn	av	flygingens	varighet,	prosedyrene	for	avløsning	av	
fartøysjefen	eller	andre	flygebesetningsmedlemmer	(se	tillegg	1	til	OPS	1.940),	og

g)	 utnevnelse	av	kabinsjef,	og	om	nødvendig	på	grunn	av	flygingens	varighet,	prosedyrene	for	avløsning	av	
kabinsjefen	og	andre	kabinbesetningsmedlemmer.

4.2.		 Utnevnelse	av	fartøysjefen.	Gjeldende	regler	for	utnevnelse	av	fartøysjef.

4.3.		 Svikt	 hos	 flygebesetningsmedlem.	 Instrukser	 for	 kommandorekkefølgen	 i	 tilfelle	 svikt	 hos	 et	
flygebesetningsmedlem.
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4.4.		 Drift	av	flere	enn	én	type.	En	erklæring	som	angir	hvilke	flytyper	som	anses	som	én	type	med	hensyn	til

a)	 flygebesetningsplanlegging,	og

b)	 kabinbesetningsplanlegging.

5.	 KVALIFIKASJONSKRAV

5.1.		 En	 beskrivelse	 av	 de	 sertifikater,	 bevis,	 kvalifisering/kompetanse	 (f.eks.	 for	 ruter	 og	 flyplasser),	 erfaring,	
opplæring,	kontroll	og	aktuell	erfaring	som	kreves	av	driftspersonellet	for	at	de	skal	kunne	utføre	sine	oppgaver.	
Det	skal	tas	hensyn	til	flytype,	driftstype	og	besetningens	sammensetning.

5.2.		 Flygebesetning

a)	 Fartøysjef

b)	 Flyger	som	avløser	fartøysjefen

c)	 Styrmann

d)	 Flyger	under	tilsyn

e)	 Systemoperatør

f)	 Tjeneste	på	flere	enn	én	type	eller	variant

5.3.		 Kabinbesetning

a)	 Kabinsjef

b)	 Kabinbesetningsmedlem

i)	 Obligatorisk	kabinbesetningsmedlem

ii)	 Ekstra	kabinbesetningsmedlem	og	kabinbesetningsmedlem	under	tilvenningsflyging

c)	 Tjeneste	på	flere	enn	én	type	eller	variant

5.4.		 Personell	for	opplæring,	kontroll	og	tilsyn

a)	 For	flygebesetning

b)	 For	kabinbesetning

5.5.		 Annet	driftspersonell

6.	 FORHOLDSREGLER	FOR	BESETNINGENS	HELSE

6.1.		 Forholdsregler	for	besetningens	helse.	Relevante	bestemmelser	og	veiledning	til	besetningsmedlemmer	når	det	
gjelder	helsen,	som	omfatter	følgende:

a)	 alkohol	og	andre	alkoholholdige	drikker,

b)	 narkotika,

c)	 legemidler,

d)	 sovetabletter,

e)	 farmasøytiske	preparater,

f)	 vaksiner,

g)	 dypdykking,

h)	 blodgivning,

i)	 forholdsregler	som	gjelder	måltider	før	og	under	flyging,

j)	 søvn	og	hvile	og

k)	 kirurgiske	inngrep.
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7.	 FLYGETIDSBEGRENSNINGER

7.1.		 Flyge-	 og	 tjenestetidsbegrensninger	 og	 hvilekrav.	 Ordning	 utviklet	 av	 operatøren	 i	 samsvar	 med	 gjeldende	
bestemmelser.

7.2.		 Overskridelse	av	flyge-	og	tjenestetidsbegrensninger	og/eller	forkortelse	av	hvileperioder.	Forhold	der	flyge-	og	
tjenestetid	kan	overskrides	eller	hvileperioder	kan	forkortes,	og	prosedyrene	som	anvendes	for	å	rapportere	disse	
endringene.

8.	 DRIFTSPROSEDYRER

8.1.		 Instrukser	for	flygeforberedelser.	Etter	type	drift:

8.1.1.	Minsteflygehøyder.	En	beskrivelse	av	metoden	for	å	bestemme	og	anvende	minsteflygehøyder,	herunder

a)	 en	prosedyre	for	å	fastsette	minstehøyder/-flygenivåer	for	VFR-flyginger,	og

b)	 en	prosedyre	for	å	fastsette	minstehøyder/-flygenivåer	for	IFR-flyginger.

8.1.2.	Kriterier	og	ansvar	for	tillatelse	til	bruk	av	flyplasser,	idet	det	tas	hensyn	til	gjeldende	krav	i	kapittel	D,	E,	F,	G,	H,	
I	og	J.

8.1.3.	Metoder	for	å	fastsette	flyplassens	driftsmessige	minstekriterier.	Metoden	som	anvendes	til	å	fastsette	flyplassens	
driftsmessige	minstekriterier	 for	 IFR-flyginger	 i	 samsvar	med	OPS	1	kapittel	E.	Det	 skal	 vises	 til	 prosedyrer	
for	å	fastslå	sikt	og/eller	rullebanesikt	og	for	anvendelse	av	faktisk	sikt	observert	av	flygerne,	rapportert	sikt	og	
rapportert	rullebanesikt.

8.1.4.	Driftsmessige	minstekriterier	underveis	for	VFR-flyginger	eller	VFR-deler	av	en	flyging,	og	dersom	enmotorsfly	
anvendes,	 instrukser	 for	 valg	 av	 rute	 med	 hensyn	 til	 tilgjengeligheten	 av	 områder	 som	muliggjør	 en	 sikker	
nødlanding.

8.1.5.	Presentasjon	og	anvendelse	av	driftsmessige	minstekriterier	for	flyplass	og	underveis.

8.1.6.	Tolkning	av	meteorologisk	informasjon.	Forklarende	materiale	om	tolkning	av	MET-varsler	og	MET-rapporter	
som	er	relevante	for	driftsområdet,	herunder	tolkning	av	vilkårsuttrykk.

8.1.7.	Fastsettelse	 av	beholdningene	 av	drivstoff,	 olje	og	utblandet	metanol	om	bord.	Metodene	 som	anvendes	 til	 å	
fastslå	og	overvåke	beholdningen	av	drivstoff,	olje	og	utblandet	metanol	under	flyging.	Denne	delen	skal	også	
omfatte	instrukser	for	måling	og	distribusjon	av	væsker	medbrakt	om	bord.	Slike	instrukser	skal	ta	hensyn	til	alle	
omstendigheter	som	det	er	sannsynlig	å	oppleve	under	flygingen,	herunder	muligheten	for	endring	av	planene	
underveis	og	for	svikt	i	én	eller	flere	av	flyets	motorer.	Systemet	for	føring	av	drivstoff-	og	oljelogg	skal	også	
beskrives.

8.1.8.	Masse	og	tyngdepunkt.	Alminnelige	prinsipper	for	masse	og	tyngdepunkt,	herunder

a)	 Definisjoner

b)	 metoder,	prosedyrer	og	ansvar	for	utarbeiding	og	godkjenning	av	beregninger	av	masse	og	tyngdepunkt,

c)	 retningslinjer	for	bruk	av	standardmasser	og/eller	faktiske	masser,

d)	 metoder	for	fastsettelse	av	passasjers,	bagasjens	og	lastens	faktiske	masse,

e)	 de	passasjer-	og	bagasjemasser	som	får	anvendelse	for	forskjellige	driftstyper	og	flytyper,

f)	 alminnelige	instrukser	og	opplysninger	som	er	nødvendige	for	verifisering	av	de	forskjellige	typer	av	masse-	
og	balansedokumentasjon	som	er	i	bruk,

g)	 prosedyrer	for	endringer	i	siste	øyeblikk,

h)	 massetetthet	for	drivstoff,	olje	og	utvannet	metanol,	og

i)	 retningslinjer/prosedyrer	for	seteplassering.
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8.1.9.	 ATS-reiseplan.	Prosedyrer	og	ansvarsforhold	for	utarbeiding	og	inngivelse	av	reiseplan	til	lufttrafikktjenesten.	
Blant	faktorene	som	skal	vurderes,	er	hvordan	inngivelse	av	både	individuelle	og	repetitive	reiseplaner	skal	
foregå.

8.1.10.	 Driftsreiseplan.	Prosedyrer	for	og	ansvarsforhold	ved	utarbeiding	og	godkjenning	av	driftsreiseplan.	Bruken	av	
driftsreiseplan	skal	være	beskrevet,	herunder	praktiske	eksempler	på	formater	for	driftsreiseplan.

8.1.11.	 Operatørens	tekniske	loggbok	for	flyet.	Ansvarsforhold	og	bruk	av	operatørens	tekniske	loggbok	for	flyet	skal	
beskrives,	herunder	eksempler	på	formatet	som	benyttes.

8.1.12.	 Oversikt	over	dokumenter,	skjemaer	og	tilleggsopplysninger	som	skal	medbringes.

8.2.		 Instrukser	for	bakkearbeid

8.2.1.	 Prosedyrer	for	drivstoffylling.	En	beskrivelse	av	prosedyrene	for	fylling	av	drivstoff,	herunder

a)	 sikkerhetsforholdsregler	under	påfylling	og	avtanking	av	drivstoff,	herunder	når	APU	er	i	drift,	eller	når	en	
turbinmotor	går	og	propellbremsene	er	på,

b)	 påfylling	og	avtanking	av	drivstoff	mens	passasjerer	går	om	bord	i,	er	om	bord	i	eller	forlater	flyet,	og

c)	 forholdsregler	som	skal	treffes	for	å	unngå	blanding	av	drivstofftyper.

8.2.2.	 Sikkerhetsrelaterte	prosedyrer	for	håndtering	av	fly,	passasjerer	og	last.	En	beskrivelse	av	prosedyrene	som	skal	
anvendes	ved	tildeling	av	seter	når	passasjerer	går	om	bord	i	eller	forlater	flyet,	og	ved	lasting	og	lossing	av	
flyet.	Andre	prosedyrer	rettet	mot	sikkerhet	mens	flyet	er	på	oppstillingsplassen,	skal	også	gis.	Prosedyrene	for	
håndtering	skal	omfatte

a)	 barn/spedbarn,	syke	passasjerer	og	bevegelseshemmede	personer,

b)	 transport	av	avviste	passasjerer,	utviste	personer	eller	personer	i	forvaring,

c)	 håndbagasjens	tillatte	størrelse	og	vekt,

d)	 lasting	og	sikring	av	gjenstander	i	flyet,

e)	 spesiallast	og	klassifisering	av	lasterom,

f)	 plassering	av	bakkeutstyr,

g)	 betjening	av	flydører,

h)	 sikkerhet	 på	 oppstillingsplassen,	 herunder	 forebygging	 av	brann	 samt	områder	med	 eksosstrømmer	og	
innsugning	fra	jetmotorer,

i)	 prosedyrer	for	oppstart	og	ut-	og	innkjøring	på	oppstillingsplassen,	herunder	skyving	og	tauing,

j)	 flyservice,

k)	 dokumenter	og	skjemaer	for	håndtering	av	fly,

l)	 flere	personer	i	samme	sete.

8.2.3.	 Prosedyrer	ved	nektet	ombordstigning.	Prosedyrer	for	å	sikre	at	personer	som	virker	beruset,	eller	som	gjennom	
sin	oppførsel	 eller	ut	 fra	 fysiske	kjennetegn	viser	 at	de	er	under	påvirkning	av	 rusmidler,	unntatt	pasienter	
under	medisinsk	behandling,	nektes	ombordstigning.	Dette	gjelder	ikke	for	pasienter	som	er	under	medisinsk	
behandling.

8.2.4.	 De-icing	and	Anti-icing	on	the	ground.	En	beskrivelse	av	prinsipper	og	prosedyrer	for	avising	av	og	forebygging	
av	 isdannelse	på	fly	på	bakken.	Disse	 skal	omfatte	 en	beskrivelse	 av	 typer	 isdannelse	og	andre	 former	 for	
forurensning	og	den	virkning	de	har	på	fly	som	står	stille,	beveger	seg	på	bakken	eller	tar	av.	I	tillegg	skal	det	
gis	en	beskrivelse	av	væsketyper	som	anvendes,	herunder

a)	 varemerker	eller	handelsnavn,

b)	 egenskaper,
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c)	 virkninger	på	flyets	ytelse,

d)	 virketid,	og

e)	 forholdsregler	ved	bruk.

8.3.		 Prosedyrer	ved	flyging

8.3.1.	 VFR/IFR-retningslinjer.	 En	 beskrivelse	 av	 retningslinjene	 for	 å	 gi	 tillatelse	 til	 at	 flyginger	 gjennomføres	 i	
samsvar	med	VFR,	eller	for	å	kreve	at	flyginger	gjennomføres	i	samsvar	med	IFR,	eller	for	å	bytte	mellom	de	
to.

8.3.2.	 Prosedyrer	for	navigasjon.	En	beskrivelse	av	alle	prosedyrer	for	navigasjon	som	er	relevante	for	driftstypen	og	
-området.	Det	skal	tas	hensyn	til

a)	 standard	 prosedyrer	 for	 navigasjon,	 herunder	 retningslinjer	 for	 å	 utføre	 uavhengige	 krysskontroller	 av	
tastetrykk	som	påvirker	flyets	flygevei,

b)	 MNPS-	og	POLAR-navigasjon	og	navigasjon	i	andre	angitte	områder,

c)	 RNAV,

d)	 gjenplanlegging	under	flyging,

e)	 prosedyrer	i	tilfelle	nedsatt	funksjonsdyktighet	for	systemet,	og

f)	 RVSM.

8.3.3.	 Prosedyrer	for	høydemålerinnstilling,	herunder,	dersom	det	er	relevant,	bruk	av

–	 metrisk	høydemåling	og	omregningstabeller,

	 og

–	 prosedyrer	for	QFE-drift.

8.3.4.	 Prosedyrer	for	høydevarslingssystem

8.3.5.	 Terrengvarslingssystem.	Nødvendige	prosedyrer	og	instrukser	for	å	unngå	kontrollert	flyging	inn	i	terrenget,	
herunder	begrensninger	på	høy	nedstigningshastighet	nær	overflaten	(tilknyttede	opplæringskrav	er	dekket	i	
D.2.1).

8.3.6.	 Retningslinjer	og	prosedyrer	for	bruk	av	TCAS/ACAS

8.3.7.	 Retningslinjer	og	prosedyrer	for	kontroll	og	overvåking	av	drivstofforbruk	under	flyging

8.3.8.	 Ugunstige	og	potensielt	 farlige	atmosfæriske	forhold.	Prosedyrer	 for	drift	 i	og/eller	unngåelse	av	potensielt	
farlige	atmosfæriske	forhold,	herunder

a)	 tordenvær,

b)	 forhold	med	isdannelse,

c)	 turbulens,

d)	 vindskjær,

e)	 jetstrøm,

f)	 skyer	av	vulkansk	aske,

g)	 kraftig	nedbør,

h)	 sandstormer,

i)	 fjellbølger	og

j)	 betydelige	temperaturinversjoner.
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8.3.9.	 Vingevirvelturbulens.	Separasjonskriterier	for	vingevirvelturbulens,	idet	det	tas	hensyn	til	flytyper,	vindforhold	
og	rullebanens	beliggenhet.

8.3.10.	 Besetningsmedlemmer	 ved	 sine	 arbeidsplasser.	 Kravene	 om	 at	 besetningsmedlemmer	 oppholder	 seg	
på	 sine	 tildelte	 plasser	 eller	 seter	 under	 de	 forskjellig	 faser	 av	 flygingen	 eller	 når	 det	 anses	 nødvendig	 av	
sikkerhetshensyn,	herunder	også	prosedyrer	for	kontrollert	hvile	i	førerkabinen.

8.3.11.	 Bruk	av	 sikkerhetsbelter	 for	besetning	og	passasjerer.	Kravene	om	at	besetningsmedlemmer	og	passasjerer	
bruker	sikkerhetsbelter	og/eller	seler	under	de	forskjellige	faser	av	flygingen	eller	når	det	ansees	nødvendig	av	
sikkerhetshensyn.

8.3.12.	 Adgang	 til	 førerkabinen.	 Vilkår	 for	 at	 andre	 personer	 enn	 flygebesetningen	 gis	 adgang	 til	 førerkabinen.	
Retningslinjer	med	hensyn	til	adgang	for	inspektører	fra	myndigheten	skal	også	inkluderes.

8.3.13.	 Bruk	av	ledige	besetningsseter.	Vilkår	og	prosedyrer	for	bruk	av	ledige	besetningsseter.

8.3.14.	 Svikt	hos	besetningsmedlemmer.	Prosedyrene	som	skal	følges	i	tilfelle	svikt	hos	besetningsmedlemmer	under	
flyging.	Eksempler	på	typer	svikt	og	hvordan	de	kan	oppdages,	skal	inkluderes.

8.3.15.	 Kabinsikkerhetskrav.	Prosedyrer	som	omfatter

a)	 klargjøring	av	kabinen	før	flyging,	krav	under	flyging	og	klargjøring	før	landing,	herunder	prosedyrer	for	
sikring	av	kabin	og	pantry,

b)	 prosedyrer	for	å	sikre	at	passasjerer	blir	plassert	der	de	i	tilfelle	en	nødevakuering	best	kan	bidra	til,	og	ikke	
hindre,	evakuering	av	flyet,

c)	 prosedyrer	som	skal	følges	når	passasjerer	går	om	bord	i	og	forlater	flyet,

d)	 prosedyrer	for	påfylling/avtanking	av	drivstoff	mens	passasjerer	går	om	bord	i,	er	om	bord	i	eller	forlater	
flyet,	og

e)	 Røyking	om	bord

8.3.16.	 Prosedyrer	 for	 informasjon	 til	 passasjerene.	 Innhold,	metoder	 og	 tidspunkt	 for	 informasjon	 til	 passasjene	 i	
samsvar	med	PS	1.285.

8.3.17.	 Prosedyrer	 for	 fly	 som	 drives	 når	 det	 er	 krav	 om	 at	 påvisningsutstyr	 for	 kosmisk	 stråling	 eller	 solstråling	
medbringes.	Prosedyrer	for	bruk	av	påvisningsutstyr	for	kosmisk	stråling	eller	solstråling	og	for	registrering	
av	avlesningene,	herunder	tiltak	som	må	iverksettes	i	tilfelle	grenseverdiene	som	er	angitt	i	driftshåndboken,	
overskrides.	Dessuten	prosedyrer,	herunder	ATS-prosedyrer,	som	skal	følges	i	tilfelle	det	treffes	beslutning	om	
nedstigning	eller	ruteendring.

8.3.18.	 Retningslinjer	for	bruk	av	autopilot	og	automatisk	fartsstyring.

8.4.		 Allværsdrift.	En	beskrivelse	av	prosedyrer	knyttet	til	allværsdrift	(se	også	OPS-kapittel	D	og	E).

8.5.	 ETOPS.	En	beskrivelse	av	prosedyrer	for	ETOPS-drift.

8.6.		 Bruk	av	minsteutstyrslister	og	lister	over	godtatte	konfigurasjonsavvik.

8.7.		 Ikke-kommersielle	flyginger.	Prosedyrer	og	begrensninger	for

a)	 opplæringsflyginger,

b)	 prøveflyginger,

c)	 leveringsflyginger,

d)	 overføringsflyginger,

e)	 demonstrasjonsflyginger,	og

f)	 posisjoneringsflyginger,	herunder	hva	slags	personer	som	kan	være	om	bord	ved	slike	flyginger.
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8.8.		 Oksygenkrav

8.8.1.	 En	beskrivelse	av	omstendigheter	der	oksygen	skal	være	tilgjengelig	og	brukes.

8.8.2.	 Oksygenkrav	angitt	for

a)	 Flygebesetning

b)	 kabinbesetning	og

c)	 Passasjerer

9.	 FARLIG	GODS	OG	VÅPEN

9.1.		 Informasjon,	instrukser	og	alminnelig	veiledning	om	transport	av	farlig	gods,	herunder

a)	 operatørens	retningslinjer	for	transport	av	farlig	gods,

b)	 veiledning	om	kravene	til	godkjenning,	merking,	håndtering,	stuing	og	isolering	av	farlig	gods,

c)	 krav	om	melding	av	ulykker	eller	hendelser	under	transport	av	farlig	gods,

d)	 prosedyrer	for	håndtering	av	nødssituasjoner	der	farlig	gods	inngår,

e)	 alle	involverte	besetningsmedlemmers	oppgaver	i	henhold	til	OPS	1.1215,	og

f)	 instrukser	for	transport	av	operatørens	arbeidstakere.

9.2.		 Vilkår	for	å	kunne	transportere	våpen,	krigsmateriell	og	sportsvåpen.

10.	 SIKKERHET

10.1.	 Sikkerhetsinstrukser	 og	 -retningslinjer	 av	 ikke-konfidensiell	 art	 som	 skal	 omfatte	myndighet	 og	 ansvar	 for	
driftspersonellet.	Retningslinjer	og	prosedyrer	 for	håndtering	og	 rapportering	av	 forbrytelser	om	bord,	 som	
ulovlig	inngrep,	sabotasje,	bombetrusler	og	kapring,	skal	også	inkluderes.

10.2.		 En	beskrivelse	av	sikkerhetsmessige	forholdsregler	og	opplæring.

Merknad: Deler	av	sikkerhetsinstruksene	og	-retningslinjene	kan	være	konfidensielle.

11.		 HÅNDTERING,	VARSLING	OG	RAPPORTERING	AV	HENDELSER

Prosedyrer	for	håndtering,	varsling	og	rapportering	av	hendelser.	Denne	delen	skal	omfatte

a)	 definisjoner	av	hendelser	og	av	relevante	ansvarsområder	for	alle	involverte	personer,

b)	 beskrivelse	 av	 skjemaer	 som	 brukes	 til	 rapportering	 av	 alle	 typer	 hendelser	 (eller	 kopier	 av	 selve	
skjemaene),	instrukser	for	hvordan	de	skal	fylles	ut,	adressene	de	skal	sendes	til,	og	hvor	lang	tid	man	har	
på	seg	til	å	gjøre	dette,

c)	 i	tilfelle	av	en	ulykke,	beskrivelser	av	hvilke	avdelinger	i	selskapet,	myndigheter	og	andre	organisasjoner	
som	skal	underrettes,	hvordan	dette	skal	skje,	og	i	hvilken	rekkefølge,

d)	 prosedyrer	for	muntlig	underretning	til	enheter	for	lufttrafikktjenester	om	hendelser	knyttet	til	ACAS	RA,	
fuglefare	og	farlige	forhold,

e)	 prosedyrer	 for	 inngivelse	 av	 skriftlige	 rapporter	 om	 lufttrafikkhendelser,	ACAS	RA,	 sammenstøt	med	
fugler,	hendelser	eller	ulykker	med	farlig	gods,	og	ulovlige	inngrep,

f)	 prosedyrer	for	rapportering	for	å	sikre	samsvar	med	OPS	1.085	b)	og	1.420.	Disse	skal	omfatte	interne	
sikkerhetsrelaterte	 rapporteringsprosedyrer	 som	 skal	 følges	 av	 besetningsmedlemmer,	 utarbeidet	 for	 å	
sikre	at	fartøysjefen	underrettes	umiddelbart	om	enhver	hendelse	som	har	satt	eller	kan	sette	sikkerheten	i	
fare	under	flyging,	og	at	fartøysjefen	får	alle	relevante	opplysninger.
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12.		 LUFTTRAFIKKREGLER

Lufttrafikkregler,	herunder

a)	 regler	for	visuell	flyging	og	instrumentflyging,

b)	 territoriell	anvendelse	av	lufttrafikkreglene,

c)	 prosedyrer	for	kommunikasjon,	herunder	prosedyrer	ved	svikt	i	sambandet,

d)	 informasjon	og	instrukser	om	avskjæring	av	sivile	fly,

e)	 omstendigheter	der	radiolyttevakt	skal	opprettholdes,

f)	 signaler,

g)	 tidssystem	som	anvendes	i	driften,

h)	 ATC-klareringer,	overholdelse	av	reiseplan	og	posisjonsrapporter,

i)	 visuelle	 signaler	 som	benyttes	 til	 å	varsle	et	uautorisert	fly	 som	flyr	 i	 eller	 er	 i	 ferd	med	å	fly	 inn	 i	 et	
sikkerhetsbegrenset	område,	forbudt	område	eller	farlig	område,

j)	 prosedyrer	for	flygere	som	observerer	en	ulykke	eller	mottar	en	nødmelding,

k)	 de	visuelle	bakke-/luftsignaler	som	kan	anvendes	av	overlevende,	beskrivelse	og	bruk	av	signalhjelpemidler,	
og

l)	 nød-	og	hastesignaler.

13.		 LEIE

En	beskrivelse	av	driftsmessige	bestemmelser	for	leie,	tilknyttede	prosedyrer	og	ledelsens	ansvar.

B.	 DRIFTSFORHOLD	KNYTTET	TIL	FLYET	—	TYPERELATERT

Det	skal	tas	hensyn	til	forskjellene	mellom	typer	og	varianter	av	typer,	under	følgende	overskrifter:

0.		 ALMINNELIGE	OPPLYSNINGER	OG	MÅLENHETER

0.1.		 Alminnelige	opplysninger	(f.eks.	flyets	dimensjoner),	herunder	en	beskrivelse	av	målenhetene	som	anvendes	
ved	driften	av	vedkommende	flytype	samt	omregningstabeller.

1.	 BEGRENSNINGER

1.1.		 En	beskrivelse	av	sertifiserte	begrensninger	og	gjeldende	driftsbegrensninger,	herunder

a)	 sertifiseringsstatus	(f.eks.	CS-23,	CS-25,	ICAO-vedlegg	16	(CS-36	og	CS-34)	osv.),

b)	 passasjerseteantall	for	hver	enkelt	flytype,	herunder	en	presentasjon	i	bildeform,

c)	 type	drift	som	er	godkjent	(f.eks.	VFR/IFR,	KAT	II/III,	RNP,	flyginger	under	kjente	forhold	med	isdannelse	
osv.),

d)	 Besetningens	sammensetning.

e)	 masse	og	tyngdepunkt,

f)	 hastighetsbegrensninger,

g)	 flyets	manøvreringsbegrensning(er),

h)	 vindbegrensninger,	herunder	drift	på	forurensede	rullebaner,

i)	 ytelsesbegrensninger	for	relevante	konfigurasjoner,

j)	 rullebanehelling,

k)	 begrensninger	på	våte	eller	forurensede	rullebaner,

l)	 flyskrogforurensning	og

m)	 systembegrensninger.
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2.	 NORMALE	PROSEDYRER

2.1.		 Normale	 prosedyrer	 og	 oppgaver	 som	 pålegges	 besetningen,	 relevante	 kontrollister,	 systemet	 for	 bruk	
av	 kontrollistene	 og	 en	 erklæring	 som	 dekker	 nødvendige	 prosedyrer	 for	 samordning	 mellom	 flyge-	 og	
kabinbesetning.	Følgende	normale	prosedyrer	og	oppgaver	skal	inkluderes:

a)	 før	flyging,

b)	 før	avgang,

c)	 høydemålerinnstilling	og	kontroll,

d)	 taksing,	avgang	og	stigning,

e)	 støyreduksjon,

f)	 marsj	og	nedstigning,

g)	 innflyging	og	forberedelser	og	orientering	for	landing,

h)	 VFR-innflyging,

i)	 instrumentinnflyging,

j)	 visuell	innflyging	og	sirkling,

k)	 avbrutt	innflyging,

l)	 normal	landing,

m)	 etter	landing	og

n)	 drift	på	våte	og	forurensede	rullebaner.

3.	 PROSEDYRER	FOR	UNORMALE	SITUASJONER	OG	NØDSSITUASJONER

3.1.		 Prosedyrene	 for	 unormale	 situasjoner	 og	 nødssituasjoner	 samt	 oppgaver	 pålagt	 besetningen,	 relevante	
kontrollister,	 systemet	 for	 bruk	 av	 kontrollistene	 og	 en	 erklæring	 som	 dekker	 nødvendige	 prosedyrer	 for	
samordning	mellom	flyge-	og	kabinbesetning.	Følgende	prosedyrer	for	unormale	situasjoner	og	nødssituasjoner	
samt	oppgaver	skal	inkluderes:

a)	 svikt	hos	besetningen,

b)	 brann-	og	røykøvelser,

c)	 flyging	uten	eller	delvis	uten	bruk	av	trykkabin,

d)	 overskridelse	av	strukturelle	begrensninger,	som	landing	med	overvekt,

e)	 overskridelse	av	begrensninger	for	kosmisk	stråling,

f)	 lynnedslag,

g)	 nødkommunikasjon	og	varsling	av	nødssituasjoner	til	ATC,

h)	 motorsvikt,

i)	 systemsvikt,

j)	 veiledning	i	omdirigering	underveis	i	tilfelle	alvorlig	teknisk	svikt,

k)	 terrengvarsling,

l)	 TCAS-varsling,

m)	 vindskjær,

n)	 nødlanding	på	land/vann,	og

o)	 beredskapsprosedyrer	for	avgang.
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4.	 YTELSE

4.0.		 Ytelsesdata	skal	gis	i	en	form	som	gjør	at	de	kan	brukes	uten	vanskeligheter.

4.1.		 Ytelsesdata.	ytelse	som	gir	de	data	som	er	nødvendige	for	å	oppfylle	ytelseskravene	beskrevet	i	OPS	1	kapittel	
F,	G,	H	og	I,	skal	inkluderes,	slik	at	det	kan	fastsettes

a)	 stigningsbegrensninger	—	masse,	høyde,	temperatur,

b)	 avgangsbanelengder	(tørr,	våt,	forurenset),

c)	 data	for	netto	flygebane	for	beregning	av	hinderklaring,	eller	om	relevant,	stigebane	etter	avgang,

d)	 gradienttap	ved	utflyging	med	krengning,

e)	 stigningsbegrensninger	underveis,

f)	 stigningsbegrensninger	ved	innflyging,

g)	 stigningsbegrensninger	ved	landing,

h)	 rullebanelengde	 for	 landing	 (tørr,	 våt,	 forurenset),	 herunder	 virkningene	 av	 svikt	 i	 et	 system	 eller	 en	
innretning	under	flyging,	dersom	dette	påvirker	landingsstrekningen,

i)	 bremseenergibegrensninger	og

j)	 hastigheter	som	gjelder	for	forskjellige	faser	av	flygingen	(som	også	tar	hensyn	til	våte	eller	forurensede	
rullebaner).

4.1.1.	 Utfyllende	 data	 for	 flyginger	 under	 forhold	 med	 isdannelse.	 Alle	 sertifiserte	 ytelser	 knyttet	 til	 en	 tillatt	
konfigurasjon,	eller	godtatte	konfigurasjonsavvik,	som	antiskli-innretning	ute	av	drift,	skal	inkluderes.

4.1.2.	 Dersom	ytelsesdata	i	henhold	til	kravet	for	den	relevante	ytelsesklassen	ikke	er	tilgjengelige	i	den	godkjente	
flygehåndboken,	skal	andre	data	som	er	godtakbare	for	myndigheten,	inkluderes.	Alternativt	kan	driftshåndboken	
inneholde	kryssreferanser	til	godkjente	data	i	flygehåndboken,	dersom	det	er	sannsynlig	at	slike	data	ikke	blir	
brukt	ofte	eller	i	en	nødssituasjon.

4.2.		 Ytterligere	ytelsesdata.	Ytterligere	relevante	ytelsesdata,	herunder

a)	 stigegradienter	med	alle	motorer	i	drift,

b)	 data	for	gjennomsynkning	med	motor	ute	av	drift,

c)	 virkninger	av	avisingsvæsker/	væsker	for	forebygging	av	isdannelse,

d)	 flyging	med	nedfelt	landingsunderstell,

e)	 for	fly	med	tre	eller	flere	motorer,	overføringsflyginger	med	én	motor	ute	av	drift,	og

f)	 flyginger	som	utføres	i	henhold	til	CDL-bestemmelsene.

5.	 FLYGEPLANLEGGING

5.1.		 Data	 og	 instrukser	 som	 er	 nødvendige	 for	 planlegging	 før	 flyging	 og	 underveis,	 herunder	 faktorer	 som	
hastighetstabeller	og	motorinnstillinger.	Dersom	det	er	 relevant,	 skal	prosedyrer	ved	motor(er)	ute	av	drift,	
ETOPS	(særlig	marsjhastighet	og	 lengste	distanse	 til	en	egnet	flyplass	med	én	motor	ute	av	drift,	 fastsatt	 i	
samsvar	med	OPS	1.245)	og	flyging	til	avsidesliggende	flyplasser,	inkluderes.

5.2.		 Metoden	for	beregning	av	drivstoffbehovet	for	de	forskjellige	faser	av	flygingen,	i	samsvar	med	OPS	1.255.

6.	 MASSE	OG	BALANSE

Instrukser	og	data	for	beregning	av	masse	og	balanse,	herunder

a)	 beregningssystem	(f.eks.	indekssystem),

b)	 informasjon	og	instrukser	for	utarbeiding	og	bruk	av	masse-	og	balansedokumentasjon,	herunder	manuelle	
og	datagenererte	former,
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c)	 grenseverdier	for	masser	og	tyngdepunkt	for	typer	av,	varianter	av	eller	individuelle	fly	som	benyttes	av	
operatøren,	og

d)	 tørr	driftsmasse	og	tilsvarende	tyngdepunkt	eller	tilsvarende	indeks.

7.	 LASTING

	 Prosedyrer	og	utstyr	for	lasting	og	sikring	av	lasten	i	flyet.

8.	 LISTE	OVER	GODTATTE	KONFIGURASJONSAVVIK

Liste(r)	over	godtatte	konfigurasjonsavvik	(CDL),	dersom	denne	stilles	til	rådighet	av	produsenten,	der	det	tas	
hensyn	til	flytyper	og	varianter	som	drives,	herunder	prosedyrer	som	skal	følges	når	et	fly	klareres	på	vilkårene	
i	sin	CDL.

9.	 MINSTEUTSTYRSLISTE

Minsteutstyrsliste	(MEL)	som	tar	hensyn	til	flytyper	og	-varianter	som	drives,	og	driftstype(r)/-område(r).	MEL	
skal	omfatte	navigasjonsutstyret	og	ta	hensyn	til	krav	til	navigasjonsytelse	for	ruten	og	driftsområdet.

10.	 OVERLEVINGS-	OG	NØDUTSTYR,	HERUNDER	OKSYGEN

10.1.	 En	liste	over	overlevingsutstyret	som	skal	medbringes	på	rutene	som	skal	flys,	og	prosedyrer	for	kontroll	av	
dette	utstyrets	funksjonsdyktighet	før	avgang.	Instrukser	for	plassering,	tilgjengelighet	og	bruk	av	overlevings-	
og	nødutstyr	og	tilhørende	kontrolliste(r),	skal	også	inkluderes.

10.2.	 Prosedyrer	 for	 fastsettelse	 av	 påkrevd	 og	 tilgjengelig	 oksygenmengde.	 Flygeprofil,	 antall	 passasjerer	 og	
mulig	kabindekompresjon	skal	tas	i	betraktning.	Informasjon	som	gis,	skal	ha	en	form	som	kan	brukes	uten	
vanskeligheter.

11.		 PROSEDYRER	FOR	NØDEVAKUERING

11.1.	 Instrukser	for	forberedelse	til	nødevakuering,	herunder	besetningssamordning	og	tildeling	av	nødstasjoner.

11.2.	 Prosedyrer	for	nødevakuering.	En	beskrivelse	av	alle	besetningsmedlemmenes	oppgaver	for	å	sikre	en	hurtig	
evakuering	av	et	fly	og	håndtering	av	passasjerene	ved	en	nødlanding	på	land,	nødlanding	på	vann	eller	andre	
nødssituasjoner.

12.		 FLYSYSTEMER

En	beskrivelse	av	flyets	systemer,	tilhørende	betjeningsinnretninger	og	angivelser	og	deres	driftsinstrukser.

C.	 RUTE-	OG	FLYPLASSINSTRUKSER	OG	-OPPLYSNINGER

1.	 Instrukser	og	opplysninger	om	kommunikasjon,	navigasjon	og	flyplasser,	herunder	minsteflygenivå	og	høyder	
for	hver	rute	som	skal	flys	samt	driftsminstekriterier	for	hver	flyplass	som	planlegges	anvendt,	herunder

a)	 minsteflygenivå/-høyde,

b)	 minsteverdiene	for	drift	for	avgangsflyplasser,	bestemmelsesflyplasser	og	alternative	bestemmelsesflyplasser,

c)	 kommunikasjonsutstyr	og	navigasjonshjelpemidler,

d)	 rullebanedata	og	flyplassanlegg,

e)	 prosedyrer	for	innflyging,	avbrutt	innflyging	og	utflyging,	herunder	støyforebygging,

f)	 prosedyrer	ved	COM-svikt,

g)	 søke-	og	redningsmidler	i	det	området	flyet	skal	fly	over,

h)	 en	beskrivelse	av	flykart	som	skal	medbringes	om	bord,	knyttet	 til	 type	flyging	og	ruten	som	skal	flys,	
herunder	hvordan	kartenes	gyldighet	kontrolleres,
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i)	 tilgjengelighet	av	luftfartsinformasjon	og	MET-tjenester,

j)	 COM/NAV-prosedyrer	underveis,

k)	 flyplasskategorisering	for	godkjenning	av	flygebesetningens	kvalifikasjoner,

l)	 særlige	flyplassbegrensninger	(ytelsesbegrensninger	og	driftsprosedyrer	osv.).

D.	 OPPLÆRING

1.	 Opplæringsplaner	og	kontrollprogrammer	for	alt	driftspersonell	som	er	pålagt	driftsoppgaver	i	tilknytning	til	
forberedelse	til	og/eller	gjennomføring	av	en	flyging.

2.	 Opplæringsplaner	og	kontrollprogrammer	skal	omfatte	følgende:

2.1.		 For	flygebesetning.	Alle	relevante	punkter	angitt	i	kapittel	E	og	N.

2.2.		 For	kabinbesetning.	Alle	relevante	punkter	angitt	i	kapittel	O.

2.3.		 For	berørt	driftspersonell,	herunder	besetningsmedlemmer:

a)	 Alle	relevante	punkter	angitt	i	kapittel	R	(lufttransport	av	farlig	gods),	og

b)	 Alle	relevante	punkter	angitt	i	kapittel	S	(sikkerhet).

2.4.	 For	annet	driftspersonell	enn	besetningsmedlemmer	(f.eks.	klareringspersonell,	bakketjenestepersonell	osv.):	
Alle	andre	relevante	punkter	angitt	i	OPS	om	deres	oppgaver.

3.	 Prosedyrer

3.1.		 Prosedyrer	for	opplæring	og	kontroll.

3.2.		 Prosedyrer	som	skal	anvendes	dersom	personellet	ikke	når	eller	opprettholder	påkrevd	standard.

3.3.		 Prosedyrer	 for	 å	 sikre	 at	 simulering	 av	 unormale	 situasjoner	 eller	 nødssituasjoner	 som	 krever	 delvis	
eller	 full	 anvendelse	 av	 prosedyrer	 for	 unormale	 situasjoner	 eller	 nødssituasjoner	 og	 at	 simulering	 av	
instrumentflygingsværforhold	(IMC)	ved	kunstige	midler,	ikke	foretas	under	kommersielle	lufttransportflyginger.

4.	 Beskrivelse	av	dokumentasjon	som	skal	oppbevares	samt	arkiveringsperioder	(se	tillegg	1	til	OPS	1.1065).

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1065

Tidsrom	for	oppbevaring	av	dokumenter

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 følgende	 informasjon/dokumentasjon	 oppbevares	 i	 godtakbar	 form	 og	 er	 tilgjengelig	 for	
luftfartsmyndigheten	i	de	tidsrom	som	framgår	av	tabellene	nedenfor.

Merknad: Tilleggsinformasjon	 om	 vedlikeholdsjournaler	 er	 beskrevet	 i	 kapittel	 avsnitt	M.	 avsnitt	M.A.	 306	 c)	 i	
operatørens	tekniske	loggbok.

Tabell 1

Informasjon	for	forberedelse	og	gjennomføring	av	en	flyging

Informasjonen	som	brukes	til	forberedelse	og	gjennomføring	av	flygingen,	er	beskrevet	i	OPS	1.135

Driftsreiseplan 3	måneder

Flyets	tekniske	loggbok 36	 måneder	 etter	 datoen	 for	 siste	
nedtegnelse,	 i	 samsvar	 med	 del	 M	
M.A.306	c)

Ruteavhengig	 NOTAM/AIS-orienteringsdokumentasjon,	 dersom	 den	 er	
redigert	av	operatøren

3	måneder

Masse-	og	balansedokumentasjon 3	måneder

Underretning	om	særlig	last,	herunder	skriftlig	informasjon	til	fartøysjefen	
om	farlig	gods

3	måneder

Tabell 2

Rapporter

Rapporter

Reisedagbok 3	måneder

Flygerapport(er)	 for	 registrering	 av	 opplysninger	 om	 hendelser,	 som	
angitt	i	OPS	1.420,	eller	hendelser	som	fartøysjefen	anser	det	nødvendig	å	
rapportere/registrere

3	måneder

Rapporter	om	overskridelser	av	tjenestetid	og/eller	for	korte	hvileperioder 3	måneder

Tabell 3

Flygebesetningsjournaler

Flygebesetningsjournaler

Flyge-,	tjeneste-	og	hviletid 15	måneder

Sertifikat Så	 lenge	 flygebesetningsmedlemmet	
utøver	sine	rettigheter	etter	sertifikatet	hos	
operatøren

Omstillingsopplæring	og	kontroll 3	år

Fartøysjefkurs	(herunder	kontroll) 3	år

Gjentatt	opplæring	og	kontroll 3	år

Opplæring	og	kontroll	for	å	tjenestegjøre	i	begge	flygerseter 3	år

Aktuell	erfaring	(jf.	OPS	1.970) 15	måneder

Rute-	og	flyplasskvalifikasjoner	(jf.	OPS	1.975) 3	år

Opplæring	 og	 kvalifisering	 for	 bestemte	 former	 for	 drift	 dersom	 dette	
kreves	av	OPS	(f.eks.	ETOPS	KATII/III-drift)

3	år

Opplæring	for	farlig	gods,	etter	relevans 3	år
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Tabell 4

Kabinbesetningsjournaler

Kabinbesetningsjournaler

Flyge-,	tjeneste-	og	hviletid 15	måneder

Grunnleggende	opplæring,	omstillings-	og	differanseopplæring	(herunder	
kontroll)

Så	 lenge	 kabinbesetningsmedlemmet	 er	 i	
operatørens	tjeneste

Gjentatt	opplæring	og	oppfrisking	(herunder	kontroll) Til	 12	 måneder	 etter	 at	 kabinbesetnings-
medlemmet	har	sluttet	i	operatørens	tjeneste

Opplæring	for	farlig	gods,	etter	relevans 3	år

Tabell 5

Journaler	for	annet	driftspersonell

Journaler	for	annet	driftspersonell

Opplærings-/kvalifikasjonsjournaler	for	annet	personell	som	det	kreves	et	
godkjent	opplæringsprogram	for	i	henhold	til	OPS.

Siste	2	opplæringsjournaler

Tabell 6

Andre	journaler

Andre	journaler

Registre	over	doser	av	kosmisk	stråling	og	solstråling Til	12	måneder	etter	at	besetningsmedlemmet	
har	sluttet	i	operatørens	tjeneste

Kvalitetssystemjournaler 5	år

Transportdokument	for	farlig	gods 3	måneder	etter	at	flygingen	er	fullført

Kontrolliste	for	mottak	av	farlig	gods 3	måneder	etter	at	flygingen	er	fullført
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KAPITTEL	Q

FLYGE- OG TJENESTETIDSBEGRENSNINGER OG HVILEKRAV

OPS 1.1090

Formål	og	virkeområde

1.	 Operatøren	 skal	 utarbeide	 en	 plan	 for	 besetningsmedlemmenes	 flyge-	 og	 tjenestetidsbegrensninger	 samt	
hvilebestemmelser	(FTL).

2.	 Operatøren	skal	sikre	følgende	for	alle	sine	flyginger:

2.1.		 Planen	for	flyge-	og	tjenestetidsbegrensninger	samt	hvilebestemmelser	skal	være	i	samsvar	med

a)	 bestemmelsene	i	dette	kapittel,	og

b)	 eventuelle	tilleggsbestemmelser	som	myndigheten	anvender	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	dette	kapittel	for	
å	ivareta	sikkerheten.

2.2.		 Flygingene	 skal	 være	 slik	 planlagt	 at	 de	 fullføres	 innenfor	 tillatt	 flygetjenesteperiode,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
nødvendig	tid	til	forberedelse	av	flygingen,	flygetiden	og	bakke-tid.

2.3.		 Tjenesteplaner	 utarbeides	 og	 offentliggjøres	 på	 forhånd	 for	 å	 gi	 besetningsmedlemmene	 tid	 til	 å	 planlegge	
tilstrekkelig	hvile.

3.	 Operatørens	ansvar

3.1.		 Operatøren	skal	utpeke	en	hjemmebase	for	hvert	besetningsmedlem.

3.2.		 Operatøren	skal	forventes	å	ha	kjennskap	til	sammenhengen	mellom	hyppighet	og	mønster	for	flygetjenesteperioder	
og	hvileperioder,	og	å	ta	hensyn	til	den	kumulative	virkningen	av	lang	tjenestetid	med	et	minimum	av	hvile.

3.3.		 Operatøren	skal	t	tildele	tjenestetid	slik	at	uønsket	praksis,	som	skifte	mellom	dag-	og	nattjeneste	eller	plassering	
av	besetningsmedlemmene	på	en	slik	måte	at	det	oppstår	alvorlig	 forstyrrelse	 i	etablert	 søvn-/arbeidsmønster,	
unngås.

3.4.		 Operatøren	skal	planlegge	lokale	tjenestefrie	dager	og	underrette	besetningsmedlemmer	på	forhånd	om	dette.

3.5.		 Operatøren	skal	sikre	at	hvileperiodene	gir	tilstrekkelig	tid	til	å	sette	besetningen	i	stand	til	å	overvinne	virkningene	
av	forrige	tjeneste	og	være	uthvilt	ved	begynnelsen	av	neste	flygetjenesteperiode.

3.6.		 Operatøren	skal	sikre	at	flygetjenesteperioder	planlegges	slik	at	besetningsmedlemmene	har	fått	tilstrekkelig	hvile	
til	at	de	kan	tjenestegjøre	med	et	tilfredsstillende	sikkerhetsnivå	under	enhver	omstendighet.

4.	 Besetningsmedlemmenes	ansvar

4.1.		 Et	besetningsmedlem	skal	ikke	tjenestegjøre	på	et	fly	dersom	besetningsmedlemmet	vet	at	vedkommende	lider	av	
eller	kan	lide	av	tretthet	eller	føler	seg	uopplagt	i	en	slik	grad	at	flygingen	kan	settes	i	fare.

4.2.		 Besetningsmedlemmer	skal	utnytte	best	mulig	eksisterende	muligheter	og	bekvemmeligheter	for	hvile	og	bruke	
hvileperiodene	bevisst.

5.	 Sivile	luftfartsmyndigheters	ansvar

5.1.		 Avvik

5.1.1.	Med	forbehold	for	bestemmelsene	i	artikkel	8	kan	myndigheten	tillate	avvik	fra	kravene	i	dette	kapittel	i	samsvar	
med	gjeldende	lover	og	forskrifter	i	berørte	medlemsstater	og	i	samråd	med	berørte	parter.
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5.1.2.	Hver	 operatør	 skal	 godtgjøre	 overfor	 myndigheten,	 ved	 hjelp	 av	 driftserfaring	 og	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
andre	 relevante	 faktorer	 som	aktuell	 teknisk	kunnskap,	 at	vedkommendes	 søknad	om	avvik	gir	 et	 tilsvarende	
sikkerhetsnivå.

Slike	avvik	skal	om	relevant	ledsages	av	egnede	risikoreduserende	tiltak.

OPS 1.1095

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1.1.		 Utvidet	flygebesetning

En	 flygebesetning	 som	 består	 av	 flere	 enn	 det	 påkrevde	 minsteantall	 for	 driften	 av	 flyet	 og	 der	 hvert	
besetningsmedlem	kan	forlate	sin	plass	og	avløses	av	et	annet	kvalifisert	flygebesetningsmedlem.

1.2.		 Blokktid

Tidsrommet	 fra	 et	 fly	 først	 beveger	 seg	 fra	 oppstillingsplassen	 med	 sikte	 på	 avgang	 til	 det	 stanser	 ved	 den	
oppstillingsplassen	det	har	fått	tildelt,	og	alle	motorer	eller	propeller	er	stanset.

1.3.		 Pause

Et	tidsrom	som	er	fritt	for	alle	oppgaver,	men	som	teller	som	tjeneste,	fordi	det	er	kortere	enn	en	hvileperiode.

1.4.		 Tjeneste

Enhver	 oppgave	 som	 et	 flygebesetningsmedlem	 må	 utføre	 i	 tilknytning	 til	 virksomhet	 som	AOC-innehaver.	
Med	mindre	det	er	fastsatt	særlige	regler	i	denne	forordning,	skal	myndigheten	fastsette	om	og	i	hvilket	omfang	
beredskap	skal	regnes	som	tjeneste.

1.5.		 Tjenesteperiode

Et	tidsrom	som	begynner	idet	operatøren	pålegger	et	besetningsmedlem	å	begynne	tjeneste,	og	som	slutter	idet	
besetningsmedlemmet	fritas	for	alle	oppgaver.

1.6.		 Flygetjenesteperiode

En	flygetjenesteperiode	(FDP)	er	et	hvilket	som	helst	tidsrom	da	en	person	utfører	oppgaver	i	et	luftfartøy	som	
medlem	av	dets	besetning.	FDP	begynner	idet	operatøren	krever	at	et	besetningsmedlem	melder	seg	for	flyging	
eller	 en	 rekke	 av	 flyginger,	 og	 slutter	 ved	 avslutningen	 av	 siste	 flyging	 der	 vedkommende	 tjenestegjør	 som	
besetningsmedlem.

1.7.		 Hjemmebase

Et	sted	som	operatøren	har	utpekt	for	besetningsmedlemmet,	der	besetningsmedlemmet	vanligvis	begynner	og	
avslutter	en	tjenesteperiode	eller	en	rekke	tjenesteperioder,	og	der	operatøren	under	normale	omstendigheter	ikke	
er	ansvarlig	for	besetningsmedlemmets	innkvartering.

1.8.		 Lokal	dag

En	24-timersperiode	som	begynner	kl.	00.00	lokal	tid.

1.9.		 Lokal	natt

En	åttetimersperiode	mellom	kl.	22.00	og	08.00	lokal	tid.

1.10.		Tjenestefri	dag

Én	enkelt	dag	fri	for	tjeneste	omfatter	to	lokale	netter.	En	hvileperiode	kan	inkluderes	som	del	av	den	tjenestefrie	
dagen.
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1.11.		Tjenestegjørende	besetningsmedlem

Et	besetningsmedlem	som	utfører	sine	oppgaver	i	et	luftfartøy	under	en	flyging	eller	en	del	av	en	flyging.

1.12.		Posisjonering

Transport,	på	operatørens	ordre,	av	et	ikke-tjenestegjørende	besetningsmedlem	fra	ett	sted	til	sted,	unntatt	reisetid.	
Reisetid	er	definert	som

–	 tid	fra	hjemmet	til	et	utpekt	meldingssted	og	omvendt,

–	 tid	for	lokal	overføring	fra	et	hvilested	til	tjeneste	begynnes	og	omvendt.

1.13.		Hvileperiode

Et	uavbrutt	og	nærmere	avgrenset	tidsrom	da	et	besetningsmedlem	er	fritatt	for	alle	oppgaver	og	flyplassberedskap.

1.14.		Beredskap

Et	 nærmere	 avgrenset	 tidsrom	 da	 et	 besetningsmedlem	 på	 operatørens	 ordre	 skal	 stå	 til	 rådighet	 for	 å	motta	
innkalling	til	flyging,	posisjonering	eller	annen	tjeneste	uten	mellomliggende	hvileperiode.

1.15.	 Window	of	Circadian	Low	(WOCL):

WOCL	er	tidsrommet	mellom	kl.	02.00	og	kl.	05.59.	Innenfor	tre	sammenhengende	tidssoner	viser	WOCL	til	
hjemmebasens	 tidssone.	Utenfor	disse	 tre	 tidssonene	viser	WOCL	 til	hjemmebasens	 tidssone	 for	de	 første	48	
timene	etter	avgang	fra	hjemmebasens	tidssone,	og	deretter	til	lokal	tid.

OPS 1.1100

Flyge-	og	tjenestebegrensninger

1.1.		 Akkumulert	tjenestetid

Operatøren	skal	sikre	at	de	samlede	tjenesteperioder	som	et	besetningsmedlem	pålegges,	ikke	overstiger

a)	 190	tjenestetimer	i	løpet	av	28	påfølgende	dager,	fordelt	så	jevnt	som	mulig	over	denne	perioden,	og

b)	 60	tjenestetimer	i	løpet	av	sju	påfølgende	dager.

1.2.		 Begrensning	av	samlet	blokktid

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 samlet	 blokktid	 for	 flygingene	 der	 ett	 enkelt	 besetningsmedlem	 tjenestegjør,	 ikke	
overstiger

a)	 900	blokktimer	i	et	kalenderår,	eller

b)	 100	blokktimer	i	løpet	av	28	påfølgende	dager.

OPS 1.11105

Lengste	daglige	flygetjenestetid	(FDP)

1.1.		 Denne	OPS	gjelder	ikke	for	enkeltflygerdrift	og	medisinske	nødtjenester.

1.2.		 Operatøren	 skal	 angi	 meldingstider	 som	 realistisk	 gjenspeiler	 den	 nødvendige	 tid	 til	 sikkerhetsoppgaver	 på	
bakken,	som	godkjent	av	myndigheten.
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1.3.		 Lengste	grunnleggende	FDP	er	13	timer.

1.4.		 Disse	13	timene	reduseres	med	30	minutter	for	hver	sektor	fra	tredje	sektor	av,	med	en	største	samlet	reduksjon	på	
to	timer.

1.5.		 Dersom	 FDP	 begynnes	 i	WOCL,	 blir	 maksimumsverdien	 angitt	 i	 punkt	 1.3	 og	 1.4	 redusert	 med	 100	%	 av	
overlappingsperiode	opp	til	høyst	to	timer.	Dersom	FDP	avsluttes	i	eller	helt	overlapper	WOCL,	reduseres	FDP	
angitt	i	punkt	1.3	og	1.4	med	50	%	av	overlappingsperioden.

2.	 Forlengelser

2.1.		 Lengste	daglige	FDP	kan	forlenges	med	inntil	én	time.

2.2.		 Forlengelser	tillates	ikke	for	en	grunnleggende	FDP	på	seks	sektorer	eller	mer.

2.3.		 Dersom	en	FDP	overlapper	med	WOCL	med	inntil	to	timer,	er	forlengelsene	begrenset	til	inntil	fire	sektorer.

2.4.		 Dersom	en	FDP	overlapper	med	WOCL	med	mer	enn	to	timer,	er	forlengelsene	begrenset	til	inntil	to	sektorer.

2.5.		 Største	antall	forlengelser	er	to	i	løpet	av	sju	påfølgende	dager.

2.6.		 Dersom	FDP	planlegges	 forlenget,	 forlenges	minste	hviletid	 før	 og	 etter	flygingen	med	 to	 timer,	 eller	minste	
hviletid	 etter	 flygingen	 forlenges	med	 fire	 timer.	 Dersom	 forlengelser	 anvendes	 for	 påfølgende	 FDP-er,	 skal	
hvileperiodene	før	og	etter	mellom	de	to	flygingene	henge	sammen.

2.7.		 Dersom	en	FDP	med	forlengelse	begynner	i	tidsrommet	22.00	til	04.59,	skal	operatøren	begrense	FDP	til	11	timer	
og	45	minutter.

3.	 Kabinbesetning

3.1.		 Dersom	en	kabinbesetning	settes	inn	på	en	flyging	eller	en	rekke	flyginger,	kan	kabinbesetningens	FDP	forlenges	
med	differansen	mellom	kabinbesetningens	og	flygebesetningens	meldingstidspunkt,	forutsatt	at	differansen	ikke	
overstiger	en	time.

4.	 Driftens	stabilitet

4.1.		 Ruteplanene	skal	være	slik	utformet	at	flyginger	kan	avsluttes	innenfor	den	lengste	tillatte	flygetjenesteperioden.	
I	 tilknytning	 til	 dette	 skal	 operatøren	 treffe	 tiltak	 for	 å	 endre	 ruteplanen	 eller	 besetningsplanen	 senest	 på	 det	
tidspunkt	 da	 den	 egentlige	flygingen	overskrider	 lengste	FDP	på	flere	 enn	33	%	av	flygingene	 i	 ruteplanen	 i	
sesongen	for	planen.

5.	 Posisjonering

5.1.		 All	tid	som	anvendes	til	posisjonering,	regnes	som	tjeneste.

5.2.		 Posisjonering	etter	melding,	men	før	tjeneste	skal	regnes	med	i	FDP,	men	ikke	regnes	som	en	sektor.

5.3.		 En	posisjoneringssektor	umiddelbart	etter	en	driftssektor	inngår	i	beregningen	av	minste	hvileperiode	som	definert	
i	OPS	1.1110	punkt	1.1	og	1.2	nedenfor.

6.	 Forlenget	FDP	(oppdelt	tjeneste)

6.1.		 Myndigheten	kan	godkjenne	drift	basert	på	forlenget	FDP,	herunder	en	pause,	med	forbehold	for	bestemmelsene	
i	artikkel	8.

6.2.		 Hver	operatør	skal	godtgjøre	overfor	myndigheten,	ved	hjelp	av	driftserfaring	og	 idet	det	 tas	hensyn	til	andre	
relevante	faktorer	som	aktuell	teknisk	kunnskap,	at	vedkommendes	søknad	om	forlenget	FDP	gir	et	tilsvarende	
sikkerhetsnivå.
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OPS 1.1110

Hvile

1.	 Minste	hviletid

1.1.		 Minste	hviletid	før	en	flygetjenesteperiode	som	begynnes	ved	hjemmebasen,	skal	være	minst	like	lang	som	forrige	
tjenesteperiode,	men	minst	tolv	timer.

1.2.		 Minste	 hviletid	 før	 en	 flygetjenesteperiode	 som	 begynnes	 borte	 fra	 hjemmebasen,	 skal	 være	minst	 like	 lang	
som	forrige	tjenesteperiode,	men	minst	ti	 timer;	dersom	en	minste	hvileperiode	tilbringes	på	et	annet	sted	enn	
hjemmebasen,	skal	operatøren	sikre	mulighet	for	søvn	 i	åtte	 timer,	samtidig	som	det	 tas	hensyn	til	nødvendig	
reisetid	og	andre	fysiologiske	behov.

1.3.		 Operatøren	skal	sikre	at	virkningen	av	tidssoneforskjeller	på	besetningsmedlemmer	bli	kompensert	med	ekstra	
hvile,	som	fastsatt	av	myndigheten,	med	forbehold	for	bestemmelsene	i	artikkel	8.

1.4.1.	Uten	 hensyn	 til	 punkt	 1.1	 og	 1.2	 og	med	 forbehold	 for	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 8	 kan	myndigheten	 tillate	
ordninger	med	redusert	hvile.

1.4.2.	Hver	operatør	skal	godtgjøre	overfor	myndigheten,	ved	hjelp	av	driftserfaring	og	 idet	det	 tas	hensyn	til	andre	
relevante	faktorer	som	aktuell	teknisk	kunnskap,	at	vedkommendes	søknad	om	ordninger	med	redusert	hvile	gir	
et	tilsvarende	sikkerhetsnivå.

2.	 Hvileperioder

2.1.		 Operatøren	skal	sikre	at	minste	hvileperiode	fastsatt	ovenfor	forlenges	periodisk	til	en	ukentlig	hvileperiode,	som	
er	en	36-timersperiode	medregnet	to	lokale	netter,	slik	at	det	aldri	er	mer	enn	168	timer	mellom	avslutningen	av	én	
ukentlig	hvileperiode	og	begynnelsen	av	neste.	Som	unntak	fra	OPS	1.1095	punkt	1.9)	kan	myndigheten	beslutte	
at	den	andre	av	disse	lokale	nettene	kan	starte	kl.	20.00,	dersom	den	ukentlige	hvileperioden	har	en	varighet	på	
minst	40	timer.

OPS 1.1115

Forlengelse	av	flygetjenesteperiode	på	grunn	av	hvile	underveis

1.	 Med	 forbehold	 for	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 8,	 og	 forutsatt	 at	 hver	 operatør	 godtgjør	 overfor	 myndigheten,	
ved	hjelp	av	driftserfaring	og	idet	det	 tas	hensyn	til	andre	relevante	faktorer	som	aktuell	 teknisk	kunnskap,	at	
vedkommendes	søknad	gir	et	tilsvarende	sikkerhetsnivå,	gjelder	følgende:

1.1.		 Utvidet	flygebesetning

Myndigheten	skal	fastsette	krav	i	forbindelse	med	utvidelsen	av	en	grunnleggende	flygebesetning	med	sikte	på	å	
forlenge	flygetjenesteperioden	utover	begrensningene	i	OPS	1.1105	ovenfor.

1.2.		 Kabinbesetning

Myndigheten	 skal	 fastsette	 krav	 til	 kabinbesetningsmedlemmers	 minste	 hvileperiode	 under	 flyging	 når	 FDP	
overskrider	begrensningene	i	OPS	1.1105	ovenfor.

OPS 1.1120

Uforutsette	omstendigheter	under	faktisk	flygedrift	—	Fartøysjefens	skjønn

1.	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 behovet	 for	 nøye	 kontroll	 med	 tilfellene	 omhandlet	 nedenfor,	 kan	 de	 angitte	 grenser	
for	 flygetjeneste-,	 tjeneste-	 og	 hvileperioder	 under	 selve	 gjennomføringen	 av	 flygingen,	 som	 begynnes	 ved	
meldingstidspunktet,	 endres	 i	 tilfelle	 uforutsette	 omstendigheter.	Enhver	 slik	 endring	 skal	 være	godtakbar	 for	
fartøysjefen	etter	samråd	med	alle	de	øvrige	besetningsmedlemmene,	og	skal	i	alle	tilfeller	overholde	følgende:
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1.1.		 Lengste	FDP	omhandlet	i	OPS	1.1105	punkt	1.3	ovenfor	kan	ikke	forlenges	med	mer	enn	to	timer	med	mindre	
flygebesetningen	er	utvidet;	i	så	fall	kan	lengste	flygetjenesteperiode	forlenges	med	høyst	tre	timer.

1.1.2.	Dersom	det	i	den	siste	sektoren	innenfor	en	FDP	inntreffer	uforutsette	omstendigheter	etter	avgang	som	gjør	at	
den	tillatte	forlengelsen	overskrides,	kan	flygingen	fortsette	til	planlagt	bestemmelsesflyplass	eller	til	alternativ	
bestemmelsesflyplass.

1.1.3.	I	tilfelle	slike	omstendigheter	kan	hvileperioden	etter	FDP	reduseres,	men	aldri	til	mindre	enn	minste	hvileperiode	
fastsatt	i	OPS	1.1110,	punkt	1.2	i	dette	kapittel.

1.2.		 Under	 særlige	 omstendigheter	 som	 kan	 føre	 til	 sterk	 tretthet,	 skal	 fartøysjefen	 etter	 samråd	 med	 de	 berørte	
besetningsmedlemmer	redusere	den	faktiske	flygetjenestetiden	og/eller	forlenge	hvileperioden	for	å	unngå	enhver	
negativ	innvirkning	på	flysikkerheten.

1.3.		 Operatøren	skal	sikre	at

1.3.1.	fartøysjefen	inngir	en	rapport	til	operatøren	dersom	en	FDP	forlenges	etter	vedkommendes	valg,	eller	dersom	en	
hvileperiode	reduseres	under	selve	flygingen,	og

1.3.2.	det	 ved	 forlengelse	 av	 en	FDP	eller	 reduksjon	 av	 en	hvileperiode	 som	overstiger	 én	 time,	 sendes	 en	kopi	 av	
rapporten,	der	operatøren	skal	tilføye	sine	kommentarer	,	til	myndigheten	senest	28	dager	etter	hendelsen.

OPS 1.1125

Beredskap

1.	 Beredskap	i	lufthavn

1.1.		 Et	 besetningsmedlem	 er	 i	 lufthavnberedskap	 fra	 vedkommende	 melder	 seg	 ved	 vanlig	 meldingspunkt	 til	
avslutningen	av	den	angitte	beredskapsperioden.

1.2.		 Lufthavnberedskap	teller	fullt	ut	ved	beregning	av	samlet	tjenestetid.

1.3.		 Dersom	lufthavnberedskap	umiddelbart	følges	av	flygetjeneste,	skal	myndigheten	definere	forholdet	mellom	slik	
lufthavnberedskap	 og	 pålagt	 flygetjeneste.	 I	 et	 slikt	 tilfelle	 skal	 lufthavnberedskap	 legges	 til	 tjenesteperioden	
omhandlet	i	OPS	1.1110	under	punkt	1.1)	og	1.2)	med	sikte	på	beregning	av	minste	hvileperiode.

1.4.		 Dersom	 det	 i	 løpet	 av	 lufthavnberedskap	 ikke	 tildeles	 flygetjeneste,	 skal	 beredskapen	 minst	 følges	 av	 den	
hvileperioden	som	myndigheten	har	fastsatt.

1.5.		 Under	 lufthavnberedskapen	 skal	 operatøren	 tilby	 besetningsmedlemmet	 et	 rolig	 og	 komfortabelt	 sted	 der	
offentligheten	ikke	har	adgang.

2.	 Andre	former	for	beredskap	(herunder	beredskap	på	hotell)

2.1.		 Med	forbehold	for	bestemmelsene	i	artikkel	8	skal	alle	andre	former	for	beredskap	reguleres	av	myndigheten,	idet	
det	tas	hensyn	til	følgende:

2.1.1.	All	virksomhet	skal	føres	på	tjenestelisten	og/eller	meldes	på	forhånd.

2.1.2.	Tidspunktet	for	begynnelse	og	avslutning	av	beredskap	skal	fastsettes	og	meldes	på	forhånd.

2.1.3.	Den	lengste	varigheten	av	enhver	beredskap	andre	steder	enn	ved	angitt	meldingspunkt	skal	fastsettes.

2.1.4.	Idet	det	tas	hensyn	til	hvileanlegg	for	besetningsmedlemmer	og	andre	relevante	faktorer,	skal	forholdet	mellom	
beredskap	og	flygetjenestetid	som	tildeles	i	tilknytning	til	beredskapsperioden,	fastsettes.

2.1.5.	Beregningen	av	beredskapstid	i	tilknytning	til	akkumulert	tjenestetid	skal	fastsettes.
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OPS 1.1130

Næring

Et	besetningsmedlem	skal	ha	mulighet	til	å	innta	mat	og	drikke	for	å	unngå	enhver	uheldig	virkning	på	vedkommendes	
yteevne,	særlig	når	FDP	overstiger	seks	timer.

OPS 1.1135

Registrering	av	flygetjeneste-,	tjeneste-	og	hvileperioder

1.	 Operatøren	skal	sikre	at	besetningsmedlemmets	journal	omfatter

a)	 blokktider,

b)	 begynnelse,	varighet	og	avslutning	av	hver	tjeneste-	eller	flygetjenesteperiode,

c)	 hvileperioder	og	tjenestefrie	dager,

og	at	de	ajourføres	for	å	sikre	at	kravene	i	dette	kapittel	oppfylles;	kopier	av	disse	journalene	skal	på	anmodning	
stilles	til	rådighet	for	besetningsmedlemmet.

2.	 Dersom	 journalen	 som	 operatøren	 fører	 i	 henhold	 til	 punkt	 1	 ikke	 omfatter	 alle	 besetningsmedlemmets	
flygetjeneste-,	tjeneste-	og	hvileperioder,	skal	vedkommende	besetningsmedlem	føre	egen	journal	over

a)	 blokktider,

b)	 begynnelse,	varighet	og	avslutning,	og

c)	 hvileperioder	og	tjenestefrie	dager.

3.	 Et	besetningsmedlem	skal	på	anmodning	framlegge	sine	journaler	for	enhver	operatør	som	har	vedkommende	i	
sin	tjeneste	før	en	flygetjenesteperiode	begynnes.

4.	 Journalene	skal	oppbevares	i	minst	15	kalendermåneder	fra	datoen	for	siste	relevante	nedtegnelse,	eller	lenger	
dersom	nasjonal	lovgivning	krever	det.

5.	 Dessuten	 skal	 operatører	 hver	 for	 seg	 oppbevare	 alle	 luftfartøysjefers	 skjønnsrapporter	 for	 forlengede	
flygetjenesteperioder,	forlengede	flygetider	og	reduserte	hvileperioder	i	minst	seks	måneder	etter	hendelsen.

__________
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KAPITTEL	R

LUFTTRANSPORT AV FARLIG GODS

OPS 1.1145

Alminnelige	bestemmelser

Operatøren	må	oppfylle	de	gjeldende	bestemmelser	i	de	tekniske	forskriftene,	uten	hensyn	til	om

a)	 flygingen	finner	sted	helt	eller	delvis	utenfor	en	stats	territorium,	eller

b)	 operatøren	har	godkjenning	til	å	føre	farlig	gods	i	samsvar	med	OPS	1.1155.

OPS 1.1150

Terminologi

a)	 I	dette	kapittel	menes	med:

1)	 «kontrolliste	 for	mottak	 av	 farlig	 gods»	 et	 dokument	 som	anvendes	 som	hjelp	 til	 å	 kontrollere	 utseendet	
utvendig	på	forsendelser	av	farlig	gods	og	tilhørende	dokumenter	for	å	fastslå	at	alle	relevante	krav	er	oppfylt,

2)	 «godkjenning»	 for	 overholdelse	 av	 kravene	 i	 OPS	 1.1165	 b)	 2),	 en	 tillatelse	 omhandlet	 i	 de	 tekniske	
forskriftene	og	utstedt	av	en	myndighet,	til	å	transportere	farlig	gods	som	vanligvis	er	forbudt	å	transportere	
eller	forbudt	av	andre	grunner,	som	angitt	i	de	tekniske	forskriftene,

3)	 «fraktfly»	et	luftfartøy	som	frakter	gods	eller	eiendom,	men	ikke	passasjerer.	I	den	forbindelse	anses	følgende	
ikke	som	passasjerer:

i)	 et	besetningsmedlem,

ii)	 en	operatørs	arbeidstaker	som	tillates	og	transporteres	i	samsvar	med	instruksjonene	i	driftshåndboken,

iii)	 en	bemyndiget	representant	for	en	myndighet,	eller

iv)	 en	person	med	oppgaver	i	tilknytning	til	en	særskilt	last	om	bord,

4)	 «farlig	 gods»	 gjenstander	 eller	 stoffer	 som	 kan	 utgjøre	 en	 fare	 for	 helse,	 sikkerhet,	 eiendom	 eller	miljø,	
og	som	er	oppført	i	listen	over	farlig	gods	i	de	tekniske	forskriftene	eller	klassifisert	i	samsvar	med	nevnte	
forskrifter,

5)	 «ulykke	med	farlig	gods»	en	hendelse	i	forbindelse	med	og	knyttet	til	transport	av	farlig	gods	som	fører	til	
dødsfall	eller	alvorlig	personskade	eller	omfattende	skade	på	eiendom,

6)	 «hendelse	med	farlig	gods»	en	annen	hendelse	enn	ulykke	med	farlig	gods,	i	tilknytning	til	og	i	sammenheng	
med	 transport	 av	 farlig	 god,	 som	 ikke	 nødvendigvis	 oppstår	 om	 bord	 i	 et	 luftfartøy,	 og	 som	 fører	 til	
personskade,	skade	på	eiendom,	brann,	ødeleggelse,	spill,	lekkasje	av	væske	eller	stråling,	eller	andre	tegn	på	
at	emballasje	ikke	er	intakt.	Enhver	hendelse	knyttet	til	transport	av	farlig	gods	som	bringer	et	luftfartøy	eller	
dem	som	er	om	bord	i	alvorlig	fare,	anses	også	for	å	utgjøre	en	hendelse	med	farlig	gods,

7)	 «transportdokument	for	farlig	gods»	et	dokument	som	er	angitt	i	de	tekniske	forskriftene.	Det	fylles	ut	av	den	
person	som	leverer	inn	farlig	gods	for	transport	med	luftfartøy,	og	inneholder	opplysninger	om	det	farlige	
godset,

8)	 «unntak»	utelukkende	 for	 formålet	med	overholdelse	av	kravene	 i	dette	underavsnitt,	en	 tillatelse	nevnt	 i	
de	tekniske	forskriftene	og	utstedt	av	samtlige	berørte	myndigheter	som	gir	fritak	fra	kravene	i	de	tekniske	
forskriftene,

9)	 «transportcontainer»	 en	 transportcontainer	 er	 en	 gjenstand	 for	 transport	 av	 radioaktivt	 materiale	 som	 er	
utformet	 for	 å	 lette	 transporten	 av	 slikt	materiale,	 emballert	 eller	 ikke,	 på	 ett	 eller	 flere	 transportmidler.	
(Merknad:	Se	«lasteenhet»	for	transport	av	farlig	gods	som	ikke	er	radioaktivt.)
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10)	 «lokal	 representant»	et	 foretak	 som	på	operatørens	vegne	utfører	noen	av	eller	 alle	 sistnevntes	oppgaver,	
herunder	mottak,	lasting,	lossing,	overføring	eller	annen	behandling	av	frakt,

11)	 «samleemballasje»	en	pakning	 som	 inneholder	 ett	 eller	flere	kolli	 og	utgjør	 én	håndteringsenhet,	og	 som	
anvendes	av	én	enkelt	avsender	for	å	lette	håndtering	og	stuing.	(Merknad:	En	enhetslasteinnretning	omfattes	
ikke	av	denne	definisjonen.),

12)	 «kolli»	det	endelige	 resultatet	av	pakkeprosessen,	bestående	av	emballasjen	og	dens	 innhold	klargjort	 for	
transport,

13)	 «emballasje»	 beholdere	 og	 andre	 deler	 eller	materialer	 som	 er	 nødvendige	 for	 at	 beholderen	 skal	 kunne	
oppfylle	sin	funksjon	som	beholder,

14)	 «alvorlig	skade»	en	skade	som	en	person	pådrar	seg	i	en	ulykke,	og	som

i)	 krever	et	sykehusopphold	på	mer	enn	48	timer,	der	innleggelse	skjer	innen	sju	dager	etter	den	dag	skaden	
oppstod,	eller

ii)	 innebærer	brudd	på	en	knokkel	(med	unntak	av	ukompliserte	brudd	på	fingrer,	tær	eller	nese),	eller

iii)	 innebærer	flenger	som	forårsaker	kraftig	blødning,	eller	skade	på	nerver,	muskler	eller	sener,	eller

iv)	 innebærer	skade	på	et	indre	organ,	eller

v)	 innebærer	annen-	eller	tredjegradsforbrenning	eller	forbrenning	som	omfatter	mer	enn	5	%	av	kroppens	
overflate,	eller

vi)	 skyldes	at	vedkommende	beviselig	er	blitt	utsatt	for	smittsomme	stoffer	eller	skadelig	stråling.

15)	 «tekniske	forskrifter»	seneste	gyldige	utgave	av	de	tekniske	retningslinjer	for	sikker	transport	av	farlig	gods	
med	luftfartøy,	herunder	tillegget	og	eventuelle	tilføyelser,	som	er	godkjent	og	offentliggjort	ved	beslutning	i	
Rådet	til	Den	internasjonale	organisasjon	for	sivil	luftfart	(ICAO	Doc	9284–AN/905),

16)	 «lasteenhet»	 enhver	 type	 flycontainer,	 flypall	 med	 nett	 eller	 flypall	 med	 nett	 over	 en	 iglo.	 (Merk:	
samleemballasje	omfattes	ikke	av	denne	definisjonen;	se	definisjonen	av	transportcontainer	for	en	container	
som	inneholder	radioaktivt	materiale.)

OPS 1.1155

Godkjenning	for	å	transportere	farlig	gods

a)	 Operatøren	skal	ikke	transportere	farlig	gods	med	mindre	vedkommende	er	godkjent	for	dette	av	myndigheten.

b)	 Før	 det	 utstedes	 en	 godkjenning	 av	 transport	 av	 farlig	 gods,	 skal	 operatøren	 forsikre	 myndigheten	 om	 at	
tilstrekkelig	opplæring	er	gitt,	at	alle	relevante	dokumenter	(f.eks.	om	bakkearbeid,	håndtering	av	fly,	opplæring)	
inneholder	opplysninger	og	instruksjoner	om	farlig	gods,	og	at	det	foreligger	prosedyrer	for	å	sikre	at	farlig	gods	
håndteres	på	en	sikker	måte	i	alle	stadier	av	lufttransporten.

Merknad: Unntaket	eller	godkjenningen	angitt	i	OPS	1.1165	b)	1)	eller	2)	kommer	i	tillegg	til	godkjenningen	
nevnt	ovenfor,	og	vilkårene	i	punkt	b)	kommer	ikke	nødvendigvis	til	anvendelse.

OPS 1.1160

Virkeområde

Gjenstander	og	stoffer	som	ellers	ville	ha	blitt	klassifisert	som	farlig	gods,	men	som	ikke	er	omfattet	av	bestemmelsene	
i	de	tekniske	forskriftene	i	samsvar	med	del	1	og	8	i	nevnte	forskrifter,	er	unntatt	fra	bestemmelsene	i	dette	underavsnitt,	
såframt	de,

a)	 når	de	er	plassert	om	bord	etter	operatørens	godkjenning	for	å	gi	medisinsk	hjelp	til	pasienten	under	flyging,

1)	 medbringes	 for	 bruk	 under	 flygingen	 eller	 er	 en	 del	 av	 flyets	 faste	 utstyr	 når	 flyet	 er	 blitt	 tilpasset	 for	
spesialisert	bruk	ved	medisinsk	evakuering,	eller	medbringes	under	en	flyging	der	samme	fly	skal	hente	en	
pasient	eller	etter	at	pasienten	er	blitt	avlevert	og	det	er	upraktisk	å	laste	eller	losse	godset	under	flygingen	der	
pasienten	fraktes,	men	der	hensikten	er	at	de	skal	losses	så	snart	det	er	praktisk	mulig,	og



24.10.2013 Nr.	59/549EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

2)	 når	de	er	plassert	om	bord	etter	operatørens	godkjenning	for	å	gi	medisinsk	hjelp	til	en	pasient	under	flygingen,	
begrenses	til	følgende,	og	plasseres	på	en	slik	måte	at	de	benyttes	eller	stues	på	en	sikker	måte	når	de	ikke	er	
i	bruk,	og	sikres	ordentlig	under	avgang	og	landing	samt	ved	alle	andre	tidspunkter	som	fartøysjefen	anser	
som	nødvendig	av	hensyn	til	sikkerheten:

i)	 gassflasker	må	være	produsert	særskilt	for	å	inneholde	og	transportere	den	bestemte	gassen,

ii)	 legemidler,	medisiner	og	annet	medisinske	stoffer	må	være	under	kontroll	av	utdannet	personale	den	
tiden	de	er	i	bruk	i	flyet,

iii)	 utstyr	som	inneholder	våtcellebatterier,	må	oppbevares	og,	om	nødvendig,	festes	i	stående	stilling	for	å	
hindre	elektrolyttlekkasje,

b)	 når	det	er	nødvendig	at	de	befinner	seg	om	bord	i	flyet	og	er	i	samsvar	med	de	relevante	krav	eller	av	driftshensyn,	
mens	gjenstander	og	stoffer	som	er	beregnet	som	erstatninger	eller	er	blitt	fjernet	for	å	erstattes,	må	fraktes	om	
bord	i	et	fly	som	angitt	i	de	tekniske	forskriftene.

c)	 når	de	befinner	seg	i	bagasje

1)	 som	tilhører	passasjerer	eller	flygebesetningsmedlemmer	i	samsvar	med	de	tekniske	forskriftene,	eller

2)	 som	er	blitt	skilt	fra	eieren	i	transitt	(f.eks.	tapt	eller	feilsendt	bagasje),	men	som	fraktes	av	operatøren.

OPS 1.1165

Begrensninger	for	transport	av	farlig	gods

a)	 Operatøren	skal	treffe	alle	rimelige	tiltak	for	å	sikre	at	gjenstander	eller	andre	stoffer	som	er	erklært	som	farlig	
gods,	er	særlig	identifisert	ved	navn	eller	generisk	beskrivelse	i	de	tekniske	forskriftene	som	forbudt	å	transportere	
under	enhver	omstendighet,	ikke	transporteres	på	noe	fly.

b)	 Operatøren	 skal	 ikke	medbringe	gjenstander	og	 stoffer	 eller	 annet	gods	 som	er	erklært	 som	 farlig	gods	og	er	
identifisert	 i	 de	 tekniske	 forskriftene	 som	 forbudt	 å	 transportere	 under	 normale	 omstendigheter,	med	mindre	
følgende	krav	i	nevnte	forskrifter	er	oppfylt:

1)	 de	er	unntatt	av	alle	berørte	stater	i	henhold	til	bestemmelsene	i	de	tekniske	forskriftene,	eller

2)	 alle	 berørte	 stater	 har	 utstedt	 en	 godkjenning	 i	 de	 tilfeller	 der	 de	 tekniske	 forskriftene	 angir	 at	 en	 slik	
godkjenning	kreves.

OPS 1.1190

Åpen

OPS 1.1195

Mottak	av	farlig	gods

a)	 Operatøren	skal	ikke	motta	farlig	gods

1)	 før	kolli,	samleemballasje	eller	transportbeholder	er	inspisert	i	samsvar	med	framgangsmåtene	for	mottak	i	de	
tekniske	forskriftene.

2)	 med	mindre	noe	annet	er	angitt	i	de	tekniske	forskriftene	skal	farlig	gods	være	ledsaget	av	et	transportdokument	
i	to	eksemplarer.

3)	 engelsk	anvendes	som	språk	for:

i)	 merking	og	etikettering	av	kolli,

og

ii)	 transportdokumentet	for	farlig	gods

i	tillegg	til	eventuelle	andre	språklige	krav.
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b)	 Operatøren	skal	benytte	en	kontrolliste	for	mottak,	som	skal	gjøre	det	mulig	å	kontrollere	alle	relevante	detaljer,	
og	som	skal	ha	en	slik	form	at	det	er	mulig	å	registrere	resultater	av	mottakskontrollen	manuelt,	mekaniske	eller	
med	et	EDB-basert	hjelpemiddel.

OPS 1.1200

Inspeksjon	for	skade,	lekkasje	eller	forurensning

a)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 kolli,	 samleemballasje	 og	 transportbeholdere	 inspiseres	 for	 tegn	 til	 lekkasje	 eller	 skade	 umiddelbart	 før	
lasting	om	bord	i	fly	eller	i	en	lasteenhet,	som	angitt	i	de	tekniske	forskriftene,

2)	 en	lasteenhet	ikke	lastes	om	bord	i	et	fly	med	mindre	den	er	kontrollert	slik	det	kreves	i	de	tekniske	forskriftene,	
og	funnet	å	være	fri	for	tegn	til	lekkasje	fra	eller	skade	på	det	farlige	godset,

3)	 kolli,	samleemballasje	eller	transportcontainere	som	lekker	eller	er	skadet,	ikke	lastes	om	bord	i	et	fly,

4)	 emballasje	med	farlig	gods	som	finnes	om	bord	i	et	fly,	og	som	ser	ut	til	å	være	skadet	eller	lekker,	fjernes,	
eller	 det	 treffes	 tiltak	 for	 fjerning	ved	 relevant	myndighet	 eller	 organisasjon.	 I	 et	 slikt	 tilfelle	 skal	 resten	
av	forsendelsen	inspiseres	for	å	sikre	at	det	er	i	tilfredsstillende	stand	for	transport,	og	at	ingen	skade	eller	
forurensning	har	skjedd	i	flyet	eller	dets	last,	og

5)	 kolli,	samleemballasje	og	transportcontainere	inspiseres	for	tegn	til	skade	eller	lekkasje	ved	lossing	fra	et	fly	
eller	fra	en	lasteenhet,	og	dersom	det	er	tegn	til	skade,	området	der	det	farlige	godset	var	stuet,	blir	inspisert	
for	skade	og	forurensning.

OPS 1.1205

Fjerning	av	forurensning

a)	 Operatøren	skal	sikre	at

1)	 enhver	forurensning	som	blir	funnet	som	følge	av	lekkasje	eller	skade	på	artikler	eller	kolli	av	farlig	gods,	
fjernes	snarest,	og	det	treffes	tiltak	for	å	eliminere	alle	farer,	som	angitt	i	de	tekniske	forskriftene,	og

2)	 et	fly	som	er	forurenset	av	radioaktive	materialer,	umiddelbart	tas	ut	av	tjeneste	og	ikke	settes	inn	igjen	før	
strålingsnivået	på	enhver	tilgjengelig	flate	og	den	ikke-faste	forurensningen	ikke	overstiger	verdiene	som	er	
angitt	i	de	tekniske	forskriftene.

b)	 Dersom	en	av	grenseverdiene	for	strålingsnivå	eller	kontaminering	i	de	tekniske	forskriftene	ikke	er	overholdt,

1)	 må	operatøren

i)	 sikre	at	avsender	informeres	dersom	den	manglende	overholdelsen	ble	identifisert	under	transporten,

ii)	 umiddelbart	treffe	tiltak	for	å	redusere	følgene	av	den	manglende	overholdelsen,

iii)	 underrette	avsenderen	og	vedkommende	myndighet(er)	om	den	manglende	overholdelsen	så	snart	det	er	
praktisk	mulig,	og	umiddelbart	dersom	en	nødssituasjon	har	oppstått	eller	er	under	utvikling,

2)	 operatøren	må	også,	innenfor	sitt	ansvarsområde

i)	 undersøke	årsakene	til,	omstendighetene	rundt	og	følgene	av	den	manglende	overholdelsen,

ii)	 treffe	egnede	tiltak	for	å	utbedre	de	årsakene	og	omstendighetene	som	førte	til	at	det	manglende	samsvaret	
oppstod,	og	for	å	forhindre	at	lignende	omstendigheter	oppstår	på	nytt,
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iii)	 underrette	vedkommende	myndighet(er)	om	årsakene	 til	det	manglende	samsvaret	og	om	hva	som	er	
eller	vil	bli	gjort	for	å	rette	opp	eller	forebygge	skaden.

OPS 1.1210

Lastebegrensninger

a)	 Passasjerkabin	 og	 førerkabin.	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 farlig	 gods	 ikke	 fraktes	 i	 en	 flykabin	 der	 passasjerer	
oppholder	seg,	eller	i	førerkabinen,	med	mindre	annet	er	angitt	i	de	tekniske	forskriftene.

b)	 Lasterom.	Operatøren	skal	sikre	at	 farlig	gods	 lastes,	atskilles,	 stues	og	sikres	 i	flyet	som	angitt	 i	de	 tekniske	
forskriftene.

c)	 Farlig	gods	beregnet	transportert	bare	med	fraktfly.	Operatøren	skal	sikre	at	kolli	med	farlig	gods	som	er	merket	
med	«Bare	fraktfly»,	fraktes	med	fraktfly	og	lastes	som	angitt	i	de	tekniske	forskriftene.

OPS 1.1215

Formidling	av	opplysninger

a)	 Opplysninger	til	bakkepersonale.	Operatøren	skal	sikre	at	det	gis	opplysninger	til	bakkepersonalet	i	driftshåndboken	
og/eller	andre	relevante	håndbøker	slik	at	de	kan	utføre	sine	oppgaver	med	hensyn	til	transport	av	farlig	gods	som	
angitt	i	de	tekniske	forskriftene,	herunder	tiltak	som	skal	treffes	i	tilfelle	nødssituasjoner	i	forbindelse	med	det	
farlige	godset.	Der	det	er	relevant	skal	slike	opplysninger	også	gis	til	den	lokale	representanten.

b)	 Opplysninger	til	passasjerer	og	andre	personer.

1)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 det	 offentliggjøres	 opplysninger	 i	 samsvar	med	 de	 tekniske	 forskriftene,	 slik	 at	
passasjerer	blir	advart	om	typer	av	gods	som	de	forbys	å	transportere	om	bord	i	flyet,	og

2)	 Operatøren	skal	sikre	at	det	underrettes	ved	mottakspunkter	for	last	med	opplysninger	om	transport	av	farlig	
gods.

c)	 Opplysninger	til	fartøysjefen.	Operatøren	skal	sikre	at

1)	 fartøysjefen	får	skriftlige	opplysninger	om	farlig	gods	som	skal	transporteres	om	bord	i	et	fly,	slik	det	er	angitt	
i	de	tekniske	forskriftene,

2)	 det	foreligger	opplysninger	til	bruk	ved	håndtering	av	nødssituasjoner	under	flyging,	slik	det	er	angitt	i	de	
tekniske	forskriftene,

3)	 en	 leselig	 kopi	 av	 de	 skriftlige	 opplysningene	 til	 fartøysjefen	 foreligger	 på	 bakken,	 oppbevart	 på	 et	 lett	
tilgjengelig	sted,	inntil	flygingen	som	de	skriftlige	opplysningene	gjelder,	er	avsluttet.	Denne	kopien,	eller	
opplysningene	 som	den	 inneholder,	må	 være	 lett	 tilgjengelig	 ved	 siste	 avgangsflyplass	 og	 neste	 oppsatte	
ankomstflyplass,	inntil	den	aktuelle	flygingen	er	avsluttet,

4)	 Dersom	farlig	gods	transporteres	på	en	flyging	som	finner	sted	helt	eller	delvis	utenfor	en	stats	territorium,	
skal	engelsk	språk	brukes	i	de	skriftlige	opplysningene	til	fartøysjefen,	i	tillegg	til	eventuelle	andre	språklige	
krav.

(Se	tabell	1	i	tillegg	1	til	OPS	1.1065	for	dokumentlagringsperioden.)

d)	 Opplysninger	i	tilfelle	en	hendelse	eller	ulykke	med	fly.

1)	 Operatøren	av	et	fly	som	er	 innblandet	 i	en	flyhendelse,	 skal	på	oppfordring	gi	alle	de	opplysninger	som	
kreves	i	henhold	til	de	tekniske	forskriftene.
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2)	 Operatøren	av	et	fly	 som	er	 innblandet	 i	 en	flyulykke	eller	 alvorlig	hendelse,	 skal	umiddelbart	gi	 alle	de	
opplysninger	som	kreves	i	henhold	til	de	tekniske	forskriftene.

3)	 Operatøren	av	et	fly	skal	sørge	for	at	de	aktuelle	håndbøkene	og	beredskapsplanene	inneholder	prosedyrer	
som	skal	sikre	at	disse	opplysningene	blir	gitt.

e)	 Opplysninger	i	tilfelle	nødssituasjoner	under	flyging.

1)	 Dersom	det	oppstår	 en	nødssituasjon	under	flyging,	 skal	 fartøysjefen	 så	 snart	 situasjonen	gjør	det	mulig,	
underrette	de	relevante	enhetene	innenfor	lufttrafikktjenestene	om	det	fins	farlig	gods	i	lasten	om	bord	i	flyet,	
som	angitt	i	de	tekniske	forskriftene.

OPS 1.1220

Opplæringsprogrammer

a)	 Operatøren	 skal	 utarbeide	 og	 ajourføre	 opplæringsprogrammer	 for	 personellet,	 slik	 det	 kreves	 i	 de	 tekniske	
forskriftene,	som	skal	være	godkjent	av	myndigheten.

b)	 Operatøren	må	sikre	at	personale	får	en	opplæring	i	kravene	som	står	i	forhold	til	deres	ansvarsområde.

c)	 Operatøren	må	sikre	at	opplæring	blir	gitt	eller	dokumentert	når	en	ny	person	tilsettes	i	en	stilling	som	omfatter	
lufttransport	av	farlig	gods.

d)	 Operatøren	skal	sikre	at	alt	personell	som	får	opplæring,	gjennomgår	en	prøve	for	å	kontrollere	at	de	har	forstått	
sitt	ansvar.

e)	 Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alt	 personale	 som	 trenger	 opplæring	 i	 behandling	 av	 farlig	 gods,	 mottar	 periodisk	
opplæring	med	høyst	to	års	mellomrom.

f)	 Operatøren	skal	sikre	at	det	føres	et	register	over	opplæring	i	behandling	av	farlig	gods,	som	fastsatt	i	de	tekniske	
forskriftene.

g)	 Operatøren	skal	sikre	at	personalet	hos	hans	 lokale	representant	 får	den	opplæring	som	kreves	av	de	 tekniske	
forskriftene.

OPS 1.1225

Rapportering	av	hendelse	og	ulykke	med	farlig	gods

a)	 Operatøren	 skal	 rapportere	hendelser	og	ulykker	 i	 forbindelse	med	 farlig	gods	 til	 vedkommende	myndighet	 i	
staten	der	hendelsen	eller	ulykken	fant	sted,	som	fastsatt	 i	 tillegg	1	 til	OPS	1.1225.	Den	første	rapporten	skal	
sendes	innen	72	timer	fra	det	tidspunkt	da	hendelsen	fant	sted,	med	mindre	særlige	omstendigheter	forhindrer	
dette,	og	skal	inneholde	de	opplysninger	som	er	kjent	på	dette	tidspunktet.	Om	nødvendig	skal	en	etterfølgende	
rapport	sendes	inn	så	snart	som	mulig,	med	eventuelle	tilleggsopplysninger.

b)	 Operatøren	 skal	 også	 rapportere	 til	myndigheten	 og	 til	 vedkommende	myndighet	 i	 staten	 der	 hendelsen	 eller	
ulykken	skjedde,	om	funn	av	udeklarert	eller	feildeklarert	farlig	gods	som	er	oppdaget	i	lasten	eller	passasjerenes	
bagasje,	som	fastsatt	i	tillegg	1	til	OPS	1.1225.	Den	første	rapporten	skal	sendes	innen	72	timer	fra	det	tidspunkt	da	
hendelsen	ble	oppdaget,	med	mindre	særlige	omstendigheter	forhindrer	dette,	og	skal	inneholde	de	opplysninger	
som	er	kjent	på	dette	tidspunktet.	Om	nødvendig	skal	en	etterfølgende	rapport	sendes	inn	så	snart	som	mulig,	med	
eventuelle	tilleggsopplysninger.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1225

Rapporter	om	hendelser	og	ulykker	med	farlig	gods

1.	 Operatøren	skal	 sikre	at	alle	 typer	hendelser	eller	ulykker	med	farlig	gods	 rapporteres,	uansett	om	det	 farlige	
godset	befinner	seg	i	last	eller	post,	eller	i	passasjerers	eller	besetningsmedlemmers	bagasje.	Funn	av	udeklarert	
eller	feildeklarert	farlig	gods	i	last,	post	eller	bagasje	skal	også	rapporteres.

2.	 En	første	rapport	skal	sendes	innen	72	timer	etter	det	inntrufne,	med	mindre	særlige	omstendigheter	hindrer	dette.	
Den	kan	sendes	på	alle	måter,	herunder	e-post,	telefon	eller	telefaks.	Denne	rapporten	skal	inneholde	nærmere	
opplysninger	om	det	som	er	kjent	på	dette	tidspunktet,	under	de	overskrifter	som	er	angitt	i	nr.	3.	Om	nødvendig	
skal	en	etterfølgende	rapport	utarbeides	så	snart	som	mulig,	med	alle	detaljer	som	ikke	var	kjent	på	tidspunktet	
da	den	første	rapporten	ble	sendt.	Dersom	rapporteringen	har	foregått	muntlig,	skal	skriftlig	bekreftelse	sendes	så	
snart	som	mulig.

3.	 Den	første	og	eventuelle	etterfølgende	rapporter	skal	være	mest	mulig	presise,	og	inneholde	følgende	relevante	
opplysninger:

a)	 Datoen	da	hendelsen	eller	ulykken	fant	sted,	eller	da	udeklarert	eller	feildeklarert	bagasje	ble	funnet.

b)	 Sted,	rutenummer	og	flygingens	dato.

c)	 En	beskrivelse	av	godset	samt	referansenummeret	til	luftfraktbrev,	postveske,	bagasjemerke,	billett	osv.

d)	 Offisielt	forsendelsesnavn	(herunder	eventuelt	teknisk	navn)	og	UN/ID-nummer	dersom	dette	er	kjent.

e)	 Klasse	eller	risikogruppe	samt	eventuell	sekundær	risiko.

f)	 Emballeringsmåte	og	emballasjemerking.

g)	 Mengde.

h)	 Navn	og	adresse	til	avsender,	passasjer	osv.

i)	 Eventuelle	andre	relevante	opplysninger.

j)	 Mulig	årsak	til	hendelsen	eller	ulykken.

k)	 Tiltak	som	er	truffet.

l)	 Eventuelle	andre	rapporteringstiltak	som	er	truffet.

m)	 Navn,	tittel,	adresse	og	telefonnummer	til	den	personen	som	utarbeider	rapporten.

4.	 Kopier	av	relevante	dokumenter	og	eventuelle	fotografier	bør	legges	ved	rapporten.

__________
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KAPITTEL	S

SIKKERHET

OPS 1.1235

Sikkerhetskrav

Operatøren	 skal	 sikre	 at	 alt	 relevant	 personell	 er	 kjent	 med	 og	 overholder	 relevante	 krav	 i	 de	 nasjonale	
sikkerhetsprogrammer	i	operatørens	stat.

OPS 1.1240

Opplæringsprogrammer

Operatøren	 skal	 utarbeide,	 ajourføre	 og	 utføre	 godkjente	 opplæringsprogrammer,	 som	 skal	 gjøre	 operatørens	
besetningsmedlemmer	i	stand	til	å	treffe	egnede	tiltak	for	å	hindre	ulovlige	inngrep	som	sabotasje	eller	ulovlig	overtakelse	
av	fly	samt	å	minimere	konsekvensene	av	slike	handlinger,	dersom	de	skulle	forekomme.	Opplæringsprogrammet	skal	
være	forenlig	med	det	nasjonale	programmet	for	luftfartssikkerhet.	Hvert	enkelt	besetningsmedlem	skal	ha	kunnskap	
om	og	kvalifikasjoner	i	alle	relevante	deler	av	opplæringsprogrammet.

OPS 1.1245

Rapporter	om	ulovlige	inngrep

Etter	et	ulovlig	inngrep	om	bord	i	et	fly	skal	fartøysjefen,	eller	i	vedkommendes	fravær	operatøren,	snarest	inngi	en	
rapport	om	handlingen	til	vedkommende	lokale	myndighet	og	til	myndigheten	i	operatørens	stat.

OPS 1.1250

Kontrolliste	for	gjennomsøking	av	flyet

Operatøren	skal	sikre	at	det	om	bord	finnes	en	kontrolliste	for	prosedyrene	som	skal	følges	ved	gjennomsøking	etter	en	
bombe	eller	et	improvisert	sprenglegeme	(IED)	i	tilfelle	mistanke	om	sabotasje,	eller	ved	gjennomsøking	av	fly	etter	
skjulte	våpen,	eksplosiver	eller	andre	farlige	innretninger	dersom	det	foreligger	velbegrunnet	mistanke	om	at	flyet	kan	
være	mål	 for	et	ulovlig	 inngrep.	Kontrollisten	 skal	også	 inneholde	en	veiledning	 i	hvilke	 tiltak	 som	bør	 iverksettes	
dersom	 det	 blir	 funnet	 en	 bombe	 eller	mistenkelig	 gjenstand	 samt	 informasjon	 om	 hvilken	 plassering	 av	 den	 som	
innebærer	minst	risiko	for	vedkommende	fly,	dersom	dette	er	angitt	av	innehaveren	av	typesertifikatet.

OPS 1.1255

Sikkerhet	i	førerkabinen

a)	 I	alle	fly	som	er	utstyrt	med	dør	til	førerkabinen,	skal	det	være	mulig	å	låse	denne	døren,	og	det	skal	finnes	eller	
iverksettes	hjelpemidler	eller	prosedyrer,	godtakbare	for	myndigheten,	som	kabinbesetningen	kan	benytte	for	å	
varsle	flygebesetningen	i	tilfelle	mistenkelig	aktivitet	eller	brudd	på	sikkerhetsregler	i	kabinen.

b)	 Alle	passasjerfly	med	en	største	sertifisert	masse	ved	avgang	på	over	45	500	kg	eller	med	et	 største	godkjent	
passasjerseteantall	 på	 over	 60	 skal	 være	 utstyrt	med	 en	 godkjent	 dør	 til	 førerkabinen	 som	kan	 låses	 og	 låses	
opp	 fra	hver	flygerplass,	og	som	er	 slik	utformet	at	den	overholder	 relevante	driftskrav	 for	 luftdyktighet	med	
tilbakevirkende	kraft.	Døren	skal	være	slik	utformet	at	den	ikke	er	til	hinder	for	nøddrift,	slik	det	kreves	i	relevante	
driftskrav	for	luftdyktighet	med	tilbakevirkende	kraft.
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c)	 I	alle	fly	som	er	utstyrt	med	en	dør	til	førerkabinen	i	samsvar	med	punkt	b),

1)	 skal	denne	døren	låses	før	motorene	startes	før	avgang,	og	den	skal	være	låst	når	det	kreves	i	henhold	til	
sikkerhetsprosedyrer	 eller	 av	 fartøysjefen,	 inntil	 motorene	 stanses	 etter	 landing,	 unntatt	 når	 det	 anses	
nødvendig	 for	 autorisert	 personell	 å	 komme	 inn	 eller	 gå	ut	 i	 samsvar	med	det	 nasjonale	programmet	 for	
luftfartssikkerhet,

2)	 skal	det	finnes	hjelpemidler	til	overvåking,	fra	hver	flygerplass,	av	området	utenfor	førerkabinen	i	den	grad	
det	er	nødvendig	for	å	identifisere	personer	som	ber	om	å	få	adgang,	og	for	å	oppdage	mistenkelig	atferd	eller	
en	mulig	trussel.

________________________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	550/2004	av	10.	mars	2004	om	yting	av	flysikringstjenester	
i	Det	felles	europeiske	luftrom	(tjenesteytingsforordningen)(1),	
særlig	artikkel	4	nr.	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 550/2004	 skal	
Kommisjonen	 bestemme	 og	 vedta	 de	 relevante	
bestemmelser	 i	 Eurocontrols	 regelverksbaserte	
sikkerhetskrav	 (Eurocontrol	 Safety	 Regulatory	
Requirements,	 ESARR),	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
Fellesskapets	 eksisterende	 regelverk.	 ESARR	 1	
inneholder	en	rekke	regelverksbaserte	sikkerhetskrav	for	
gjennomføring	 av	 en	 effektiv	 sikkerhetstilsynsfunksjon	
for	lufttrafikkstyring.

2)	 Rollen	og	funksjonene	til	de	nasjonale	tilsynsmyndigheter	
er	 fastsatt	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 549/2004	 av	 10.	 mars	 2004	 om	 fastsettelse	 av	
rammeregler	for	opprettelse	av	et	felles	europeisk	luftrom	
(rammeforordningen)(2),	 forordning	 (EF)	 nr.	 550/2004,	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 552/2004	
av	10.	mars	2004	om	samvirkingsevnen	i	Det	europeiske	
nett	 for	 lufttrafikkstyring	 (samvirkingsforordningen)
(3)	og	kommisjonsforordning	 (EF)	nr.	2096/2005	av	20.	
desember	2005	om	fastsettelse	av	felles	krav	til	yting	av	
flysikringstjenester(4).	 Disse	 forordningene	 inneholder	
krav	 til	 sikkerheten	 for	 flysikringstjenester.	 Selv	 om	
tjenesteyteren	 har	 ansvaret	 for	 sikkerheten	 ved	 yting	
av	 tjenesten,	 bør	 medlemsstatene	 sikre	 effektivt	 tilsyn	
gjennom	de	nasjonale	tilsynsmyndigheter.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 291	 av	 9.11.2007,	 s.	 16,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	71/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	16.

(1)	 EUT	L	96	av	31.3.2004,	s.	10.
(2)	 EUT	L	96	av	31.3.2004,	s.	1.
(3)	 EUT	L	96	av	31.3.2004,	s.	26.
(4)	 EUT	L	335	av	21.12.2005,	s.	13.

3)	 Denne	forordning	bør	ikke	omfatte	militære	operasjoner	
og	 militær	 opplæring	 i	 henhold	 til	 artikkel	 1	 nr.	 2	 i	
forordning	(EF)	nr.	549/2004.

4)	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 bør	 foreta	
regelverksbaserte	sikkerhetsrevisjoner	og	vurderinger	av	
sikkerheten	 i	samsvar	med	denne	forordning	som	ledd	 i	
de	inspeksjoner	og	undersøkelser	som	kreves	i	henhold	til	
forordning	(EF)	nr.	550/2004.

5)	 De	nasjonale	 tilsynsmyndigheter	bør	vurdere	 å	 anvende	
metoden	for	sikkerhetstilsyn	fastsatt	i	denne	forordning	på	
andre	tilsynsområder	etter	behov	for	å	utvikle	et	effektivt	
og	sammenhengende	tilsyn.

6)	 I	samsvar	med	vedlegg	11	punkt	2.26	i	Konvensjonen	om	
internasjonal	sivil	luftfart	fastsetter	ESARR	1	at	oppnådde	
sikkerhetsnivåer	 skal	 overvåkes	 og	 vurderes	 i	 forhold	
til	 de	 akseptable	 sikkerhetsnivåer	 som	 er	 fastsatt	 for	
bestemte	luftromsblokker.	Det	gjenstår	imidlertid	fortsatt	
å	fastsette	endelig	disse	akseptable	sikkerhetsnivåene	på	
fellesskapsplan,	og	det	bør	derfor	tas	hensyn	til	dem	på	et	
senere	tidspunkt	innenfor	rammen	av	denne	forordning.

7)	 Alle	 flysikringstjenester	 samt	 trafikkflytstyring	 og	
luftromsstyring	 anvender	 funksjonssystemer	 som	
muliggjør	 styring	 av	 lufttrafikken.	 Alle	 endringer	 i	
funksjonssystemer	bør	derfor	underlegges	sikkerhetstilsyn.

8)	 Artikkel	 7	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 552/2004	 krever	 at	 en	
nasjonal	 tilsynsmyndighet	 treffer	 alle	 nødvendige	 tiltak	
i	 tilfelle	 en	 komponent	 eller	 et	 system	 ikke	 oppfyller	
de	 relevante	 krav.	 I	 denne	 forbindelse,	 og	 særlig	 når	
det	 må	 utstedes	 et	 sikkerhetspålegg,	 bør	 den	 nasjonale	
tilsynsmyndighet	 vurdere	 å	 pålegge	 de	 meldte	 organer	
som	 deltar	 i	 utstedelsen	 av	 EF-erklæringer,	 å	 foreta	
bestemte	 undersøkelser	 med	 hensyn	 til	 dette	 tekniske	
systemet.

9)	 De	nasjonale	 tilsynsmyndigheter	bør	gis	 tilstrekkelig	tid	
til	å	 forberede	sikkerhetstilsyn	av	endringer,	særlig	med	
hensyn	til	å	fastsette	mål	og	standarder.	Fastsettelsen	bør	
være	 basert	 på	 relevante	 fellesskapsspesifikasjoner	 og	
annet	veiledningsmateriale.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1315/2007

av	8.	november	2007

om	sikkerhetstilsyn	innen	lufttrafikkstyring	og	om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	2096/2005(*)

2013/EØS/59/15
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10)	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheters	 årlige	 rapportering	
om	 sikkerhetstilsyn	 bør	 bidra	 til	 åpenhet	 omkring	
sikkerhetstilsynet	 og	 skape	 tydeligere	 ansvarsforhold.	
Rapportene	 bør	 rettes	 til	 den	 medlemsstat	 som	
utpeker	 eller	 oppretter	 myndigheten.	 Videre	 bør	 de	
anvendes	 i	 forbindelse	 med	 regionalt	 samarbeid	 og	
kontroll	 av	 sikkerhetstilsynet	 på	 internasjonalt	 plan.	
Tiltakene	 som	 rapporteres,	 bør	 omfatte	 relevante	
opplysninger	 om	 overvåking	 av	 sikkerhetsytelsen,	 de	
overvåkede	 organisasjoners	 oppfyllelse	 av	 relevante	
regelverksbaserte	 sikkerhetskrav,	 program	 for	
regelverksbasert	 sikkerhetsrevisjon,	 undersøkelse	 av	
sikkerhetspåvisninger,	endringer	i	funksjonssystemer	som	
organisasjonen	 har	 gjennomført	 etter	 framgangsmåter	
godtatt	av	myndigheten,	og	etter	sikkerhetspålegg	utstedt	
av	den	nasjonale	tilsynsmyndigheten.

11)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 2	 nr.	 4	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	
550/2004	 skal	 de	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 treffe	
hensiktsmessige	 tiltak	 for	 nærmere	 samarbeid	 med	
hverandre,	 for	 å	 sikre	 tilfredsstillende	 tilsyn	med	 ytere	
av	flysikringstjenester	som	yter	tjenester	i	tilknytning	til	
luftrommet	 som	 hører	 inn	 under	 ansvarsområdet	 til	 en	
annen	medlemsstat	 enn	den	som	har	utstedt	 sertifikatet.	
Myndighetene	bør	særlig	utveksle	relevante	opplysninger	
om	sikkerhetstilsynet	med	organisasjoner.

12)	 Forordning	 (EF)	 nr.	 2096/2005	 bør	 derfor	 endres	 for	
å	 sikre	 sammenheng	 i	 gjennomføringen	 av	 Det	 felles	
europeiske	luftrom.

13)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Komiteen	for	det	felles	luftrom	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Formål	og	virkeområde

1.	 Ved	 denne	 forordning	 opprettes	 en	
sikkerhetstilsynsfunksjon	 for	 flysikringstjenester,	
trafikkflytstyring	 og	 styring	 av	 luftrommet	 for	 allmenn	
lufttrafikk	 ved	 at	 de	 relevante	 obligatoriske	 bestemmelser	
i	 Eurocontrols	 regelverksbaserte	 sikkerhetskrav	 for	
sikkerhetstilsyn	med	 lufttrafikkstyring	 (ESARR	1),	 utstedt	 5.	
november	2004,	fastsettes	og	vedtas.

2.	 Denne	forordning	får	anvendelse	på	virksomheten	til	de	
nasjonale	tilsynsmyndigheter	og	godkjente	organisasjoner	som	
opptrer	på	deres	vegne,	i	forbindelse	med	sikkerhetstilsyn	med	
flysikringstjenester,	trafikkflytstyring	og	styring	av	luftrommet.

Artikkel 2

Definisjoner

I	denne	forordning	får	definisjonene	fastsatt	i	forordning	(EF)	
nr.	549/2004	anvendelse.

Videre	menes	med:

1.	 «korrigerende	 tiltak»	 tiltak	 for	 å	 eliminere	 årsaken	 til	 en	
fastslått	mangel	på	samsvar,

2.	 «funksjonssystem»	 en	 kombinasjon	 av	 systemer,	
framgangsmåter	og	menneskelige	ressurser,	organisert	for	
å	utføre	en	funksjon	innenfor	lufttrafikkstyring,

3.	 «organisasjon»	en	yter	av	flysikringstjenester	eller	en	enhet	
som	yter	trafikkflytstyring	eller	styring	av	luftrommet,

4.	 «prosess»	en	rekke	aktiviteter	som	er	innbyrdes	forbundet	
eller	 påvirker	 hverandre	 gjensidig,	 og	 som	 omdanner	
innsatselementer	til	resultatelementer,

5.	 «sikkerhetspåvisning»	 påvisning	 av	 og	 bevis	 på	 at	 en	
foreslått	 endring	 i	 et	 funksjonssystem	 kan	 gjennomføres	
innenfor	 de	 mål	 eller	 standarder	 som	 er	 fastsatt	 i	
eksisterende	regelverk	i	samsvar	med	de	regelverksbaserte	
sikkerhetskravene,

6.	 «sikkerhetspålegg»	et	dokument	utstedt	eller	vedtatt	av	en	
nasjonal	tilsynsmyndighet	som	pålegger	hvilke	tiltak	som	
skal	gjennomføres	i	et	funksjonssystem	for	å	gjenopprette	
sikkerheten	dersom	det	er	fastslått	at	flysikkerheten	ellers	
kan	settes	i	fare,

7.	 «sikkerhetsmål»	en	kvalitets-	eller	kvantitetserklæring	som	
definerer	største	hyppighet	eller	sannsynlighet	der	en	fare	
kan	forventes	å	inntreffe,

8.	 «regelverksbasert	 sikkerhetsrevisjon»	 en	 systematisk	 og	
uavhengig	 undersøkelse	 som	 utføres	 av,	 eller	 på	 vegne	
av,	 en	 nasjonal	 tilsynsmyndighet	 for	 å	 fastslå	 hvorvidt	
sikkerhetsrelaterte	 tiltak	 eller	 deler	 av	 dem,	 i	 forbindelse	
med	 prosesser	 og	 resultatene	 av	 dem,	 produkter	 eller	
tjenester,	overholder	de	påkrevde	sikkerhetsrelaterte	tiltak,	
og	hvorvidt	de	er	iverksatt	på	en	effektiv	måte	og	er	egnet	
til	å	oppnå	de	forventede	resultater,

9.	 «regelverksbaserte	sikkerhetskrav»	de	krav	som	er	fastsatt	
i	 fellesskapsregler	 eller	 nasjonale	 regler	 for	 utførelse	
av	 flysikringstjenester	 eller	 funksjoner	 for	 styring	 av	
lufttrafikkbevegelser	og	styring	av	luftrommet	med	hensyn	
til	 teknisk	 og	 driftsmessig	 sakkunnskap	 og	 egnethet	 til	 å	
utføre	 disse	 tjenestene	 og	 funksjonene,	 sikkerhetsstyring	
av	 dem	 samt	 systemer,	 deres	 komponenter	 og	 tilhørende	
framgangsmåter,
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10.	«sikkerhetskrav»	et	middel	for	å	redusere	risikoen	fastsatt	i	
tilknytning	til	sikkerhetsreduksjonsstrategien	som	gjør	det	
mulig	å	oppnå	et	bestemt	sikkerhetsmål,	herunder	krav	med	
hensyn	 til	 organisering,	 drift,	 framgangsmåter,	 funksjon,	
ytelse,	samtrafikkevne	eller	miljøegenskaper,

11.	«verifisering»	 bekreftelse	 gjennom	 framlegging	 av	
objektive	bevis	på	at	bestemte	krav	er	oppfylt.

Artikkel 3

Sikkerhetsmessig	tilsynsfunksjon

1.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 skal	 føre	
sikkerhetstilsyn	 som	del	 av	 sitt	 tilsyn	med	gjeldende	krav	 til	
flysikringstjenester,	trafikkflytstyring	og	styring	av	luftrommet,	
for	å	overvåke	sikker	utøvelse	av	disse	oppgavene	og	verifisere	
at	 gjeldende	 regelverksbaserte	 sikkerhetskrav	 og	 tilhørende	
gjennomføringstiltak	oppfylles.

2.	 Når	 det	 inngås	 en	 avtale	 om	 tilsyn	med	 organisasjoner	
som	 utøver	 virksomhet	 i	 funksjonelle	 luftromsblokker	 som	
omfatter	luftrom	som	hører	inn	under	ansvarsområdet	til	flere	
enn	én	medlemsstat,	skal	de	berørte	medlemsstater	fastsette	og	
fordele	ansvaret	for	sikkerhetstilsynet	på	en	måte	som	sikrer	at

a)	 ansvaret	for	gjennomføringen	av	hver	bestemmelse	i	denne	
forordning	er	klart	fastsatt,

b)	 medlemsstatene	 har	 god	 oversikt	 over	
sikkerhetstilsynsordningene	og	deres	resultater.

Medlemsstatene	skal	regelmessig	gjennomgå	avtalen	og	dens	
praktiske	 gjennomføring,	 særlig	 på	 bakgrunn	 av	 oppnådde	
sikkerhetsresultater.

Artikkel 4

Overvåking	av	sikkerhetsytelser

1.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 skal	 regelmessig	
overvåke	og	vurdere	de	oppnådde	sikkerhetsnivåer	for	å	fastslå	
om	de	oppfyller	gjeldende	 regelverksbaserte	 sikkerhetskrav	 i	
luftromsblokkene	som	hører	under	deres	ansvarsområde.

2.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 skal	 bruke	 resultatene	
av	 sikkerhetsovervåkingen	særlig	 til	 å	 fastslå	hvilke	områder	
som	 må	 prioriteres	 når	 det	 gjelder	 verifisering	 av	 at	 de	
regelverksbaserte	sikkerhetskravene	er	oppfylt.

Artikkel 5

Verifisering	av	oppfyllelse	av	regelverksbaserte	
sikkerhetskrav

1.	 De	nasjonale	tilsynsmyndigheter	skal	fastsette	en	prosess	
for	å	verifisere

a)	 oppfyllelse	av	gjeldende	regelverksbaserte	sikkerhetskrav	
før	 utstedelse	 eller	 fornyelse	 av	 et	 nødvendig	 sertifikat	
for	 å	 yte	 flysikringstjenester,	 herunder	 tilknyttede	
sikkerhetsrelaterte	vilkår,

b)	 oppfyllelse	av	eventuelle	sikkerhetsrelaterte	forpliktelser	i	
forbindelse	med	utpeking	foretatt	i	henhold	til	artikkel	8	i	
forordning	(EF)	nr.	550/2004,

c)	 at	 organisasjonene	 løpende	 oppfyller	 gjeldende	
regelverksbaserte	sikkerhetskrav,

d)	 gjennomføring	av	sikkerhetsmål,	 sikkerhetskrav	og	andre	
sikkerhetsrelaterte	vilkår	fastsatt	i

i)		 EF-erklæringer	om	verifisering	av	systemer,	herunder	
eventuelle	relevante	EF-erklæringer	om	samsvar	eller	
bruksegnethet	for	systemkomponenter,

ii)	 framgangsmåter	for	risikovurdering	og	risikoreduksjon	
som	 kreves	 i	 henhold	 til	 gjeldende	 regelverksbaserte	
sikkerhetskrav	for	flysikringstjenester,	trafikkflytstyring	
og	styring	av	luftrommet,

e)	 gjennomføring	av	sikkerhetspålegg.

2.	 Prosessen	nevnt	i	nr.	1	skal

a)	 bygge	på	dokumenterte	framgangsmåter,

b)	 underbygges	 av	 dokumentasjon	 som	 er	 spesielt	 beregnet	
på	 å	 gi	 personell	med	 ansvar	 for	 tilsyn	med	 sikkerheten	
veiledning	i	utøvelsen	av	deres	oppgaver,

c)	 opplyse	 den	 berørte	 organisasjonen	 om	 resultatene	 av	
sikkerhetstilsynet,

d)	 bygge	 på	 regelverksbaserte	 sikkerhetsrevisjoner	 og	
vurderinger	av	sikkerheten	som	er	foretatt	 i	samsvar	med	
artikkel	6,	8	og	9,

e)	 gi	den	nasjonale	tilsynsmyndighet	den	dokumentasjon	som	
er	nødvendig	for	å	vedta	ytterligere	tiltak,	herunder	tiltakene	
fastsatt	 i	 artikkel	 9	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 549/2004	 og	 i	
artikkel	7	nr.	7	i	forordning	(EF)	nr.	550/2004	i	de	tilfeller	
der	regelverksbaserte	sikkerhetskrav	ikke	oppfylles.
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Artikkel 6

Regelverksbaserte	sikkerhetsrevisjoner

1.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter,	 eller	 godkjente	
organisasjoner	 som	 opptrer	 på	 deres	 vegne,	 skal	 utføre	
regelverksbaserte	sikkerhetsrevisjoner.

2.	 De	regelverksbaserte	sikkerhetsrevisjonene	nevnt	i	nr.	1	
skal

a)	 gi	 de	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 dokumentasjon	 på	
oppfyllelsen	av	gjeldende	regelverksbaserte	sikkerhetskrav	
og	 gjennomføringsordninger	 ved	 å	 evaluere	 behovet	 for	
forbedringer	eller	korrigerende	tiltak,

b)	 være	uavhengige	av	intern	revisjonsvirksomhet	som	utføres	
av	den	berørte	organisasjon	som	del	av	dens	sikkerhets-	og	
kvalitetsstyringssystemer,

c)	 utføres	 av	 kvalifiserte	 revisorer	 i	 samsvar	med	 kravene	 i	
artikkel	11,

d)	 få	 anvendelse	 på	 fullstendige	 gjennomføringstiltak	 eller	
deler	av	dem,	og	på	prosesser,	produkter	eller	tjenester,

e)	 fastslå	hvorvidt

i)		 gjennomføringstiltakene	oppfyller	de	regelverksbaserte	
sikkerhetskravene,

ii)	 tiltak	 som	 er	 truffet,	 er	 i	 samsvar	 med	
gjennomføringstiltakene,

iii)	 resultatene	av	tiltak	som	er	truffet,	er	i	samsvar	med	de	
resultater	som	forventes	av	gjennomføringstiltakene,

f)	 føre	til	at	fastslåtte	mangler	på	samsvar	rettes	opp	i	samsvar	
med	artikkel	7.

3.	 Innenfor	rammen	av	inspeksjonsprogrammet	som	kreves	
i	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	2096/2005,	skal	de	nasjonale	
tilsynsmyndigheter	etablere	og	minst	årlig	ajourføre	et	program	
for	regelverksbasert	sikkerhetsrevisjon	for	å

a)	 dekke	alle	områder	med	potensielle	sikkerhetsrisikoer,	med	
fokus	på	de	områder	der	problemer	er	fastslått,

b)	 dekke	alle	organisasjoner	og	tjenester	som	er	under	tilsyn	
av	den	nasjonale	tilsynsmyndighet,

c)	 sikre	at	revisjonene	utføres	på	en	måte	som	er	forenlig	med	
det	risikonivå	som	organisasjonenes	virksomhet	innebærer,

d)	 sikre	 at	 det	 utføres	 tilstrekkelige	 revisjoner	 over	 en	
toårsperiode	til	å	kontrollere	at	alle	berørte	organisasjoner	
oppfyller	 gjeldende	 regelverksbaserte	 sikkerhetskrav	 på	
alle	funksjonssystemets	relevante	områder,

e)	 sikre	 oppfølging	 av	 gjennomføringen	 av	 korrigerende	
tiltak.

4.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 kan	 vedta	 å	 endre	
omfanget	 av	 forhåndsplanlagte	 revisjoner	 og	 å	 fastsette	
ytterligere	revisjoner,	etter	behov.

5.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 skal	 vedta	 hvilke	
ordninger,	 elementer,	 tjenester,	 produkter,	 fysiske	 anlegg	 og	
former	 for	 virksomhet	 som	 skal	 revideres	 innen	 en	 fastsatt	
tidsramme.

6.	 Revisjonsmerknader	 og	 fastslåtte	 mangler	 på	 samsvar	
skal	dokumenteres.	Sistnevnte	skal	underbygges	av	beviser	og	
henvisninger	til	de	gjeldende	regelverksbaserte	sikkerhetskrav	
og	gjennomføringstiltak	som	revisjonen	er	utført	på	grunnlag	
av.

Det	 skal	 utarbeides	 en	 revisjonsrapport	 med	 nærmere	
opplysninger	om	manglende	samsvar.

Artikkel 7

Korrigerende	tiltak

1.	 Den	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 skal	 underrette	 den	
reviderte	 organisasjonen	 om	 resultatene	 av	 revisjonen,	 og	
skal	 samtidig	 be	 om	 at	 det	 treffes	 korrigerende	 tiltak	 for	
å	 bøte	 på	 det	 fastslåtte	 manglende	 samsvar,	 uten	 å	 berøre	
eventuelle	ytterligere	tiltak	som	kreves	i	henhold	til	gjeldende	
regelverksbaserte	sikkerhetskrav.

2.	 Den	 reviderte	 organisasjon	 skal	 bestemme	 hvilke	
korrigerende	 tiltak	 som	anses	nødvendige	 for	 å	korrigere	det	
manglende	samsvar	samt	tidsrammen	for	gjennomføringen	av	
dem.

3.	 Den	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 skal	 vurdere	 de	
korrigerende	 tiltak	 og	 gjennomføringen	 som	 den	 reviderte	
organisasjon	 har	 bestemt,	 og	 godta	 dem	dersom	vurderingen	
konkluderer	 med	 at	 de	 er	 tilstrekkelige	 for	 å	 bøte	 på	 det	
manglende	samsvar.

4.	 Den	reviderte	organisasjon	skal	iverksette	de	korrigerende	
tiltak	som	den	nasjonale	tilsynsmyndighet	har	godkjent.	Disse	
korrigerende	tiltak	og	senere	oppfølgingsprosess	skal	fullføres	
innen	det	tidsrom	den	nasjonale	tilsynsmyndighet	har	godkjent.
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Artikkel 8

Sikkerhetstilsyn	med	endringer	i	funksjonssystemer

1.	 Organisasjonene	 skal	 anvende	 bare	 framgangsmåter	
som	 deres	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 har	 godkjent	 når	
de	 beslutter	 hvorvidt	 det	 skal	 gjøres	 en	 sikkerhetsrelatert	
endring	 i	 deres	 funksjonssystemer.	 Når	 det	 gjelder	 ytere	
av	 lufttrafikktjenester	 og	 ytere	 av	 kommunikasjons-,	
flysikrings-	 eller	 overvåkingstjenester,	 skal	 den	 nasjonale	
godkjenningsmyndighet	godta	disse	framgangsmåtene	innenfor	
rammen	av	forordning	(EF)	nr.	2096/2005.

2.	 Organisasjonene	 skal	 underrette	 sin	 nasjonale	
tilsynsmyndighet	 om	 alle	 planlagte	 sikkerhetsrelaterte	
endringer.	For	dette	formål	skal	de	nasjonale	tilsynsmyndigheter	
opprette	egnede	administrative	framgangsmåter	i	samsvar	med	
nasjonal	lovgivning.

3.	 Med	mindre	artikkel	9	får	anvendelse,	kan	organisasjonene	
gjennomføre	den	varslede	endring	etter	framgangsmåten	nevnt	
i	nr.	1	i	denne	artikkel.

Artikkel 9

Framgangsmåte	for	vurdering	av	foreslåtte	endringer

1.	 Den	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 skal	 vurdere	
sikkerhetspåvisningene	knyttet	 til	de	nye	funksjonssystemene	
eller	endringene	i	eksisterende	funksjonssystemer	som	foreslås	
av	en	organisasjon,	dersom

a)	 alvorlighetsvurderingen	 foretatt	 i	 henhold	 til	 nr.	 3.2.4	
i	 vedlegg	 II	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2096/2005	 fører	 til	
fastsettelse	av	alvorlighetsklasse	1	eller	alvorlighetsklasse	
2	for	de	potensielle	virkningene	av	de	fastslåtte	farene,	eller

b)	 gjennomføringen	 av	 endringene	 krever	 innføring	 av	 nye	
luftfartsstandarder.

Dersom	den	nasjonale	tilsynsmyndighet	fastslår	at	det	er	behov	
for	en	vurdering	i	andre	situasjoner	enn	dem	nevnt	i	bokstav	a)	
og	b),	skal	den	underrette	organisasjonen	om	at	den	vil	foreta	
en	sikkerhetsvurdering	av	den	meldte	endringen.

2.	 Vurderingen	skal	foretas	på	en	måte	som	er	forenlig	med	
det	 risikonivå	 det	 nye	 funksjonssystemet	 eller	 endringen	 i	
eksisterende	funksjonssystemer	innebærer.

Den	skal

a)	 benytte	dokumenterte	framgangsmåter,

b)	 underbygges	av	dokumentasjon	som	er	spesielt	beregnet	på	
å	gi	sikkerhetstilsynspersonellet	veiledning	i	utøvelsen	av	
deres	oppgaver,

c)	 ta	 hensyn	 til	 de	 sikkerhetsmål,	 sikkerhetskrav	 og	 andre	
sikkerhetsrelaterte	 forhold	 i	 forbindelse	 med	 endringen	
som	vurderes,	og	som	er	fastsatt	i

i)		 EF-verifiseringserklæringer	for	systemer,

ii)	 EF-erklæringer	 om	 systemers	 samsvar	 eller	
bruksegnethet,	eller

iii)	 risikovurderings-	 og	 risikoreduksjonsdokumentasjon	
utarbeidet	 i	 samsvar	med	gjeldende	 regelverksbaserte	
sikkerhetskrav,

d)	 om	nødvendig	fastsette	ytterligere	sikkerhetsrelaterte	vilkår	
knyttet	til	gjennomføringen	av	endringen,

e)	 vurdere	om	de	framlagte	sikkerhetspåvisninger	kan	godtas,	
idet	det	tas	hensyn	til

i)	fareidentifikasjonen,

ii)	 sammenhengen	i	klassifiseringen	av	alvorlighetsgrad,

iii)	 sikkerhetsmålenes	gyldighet,

iv)	 gyldigheten	 av,	 effektiviteten	 og	 gjennomførbarheten	
for	 sikkerhetskrav	 og	 eventuelle	 andre	 fastslåtte	
sikkerhetsrelaterte	forhold,

v)	 påvisningen	 av	 at	 sikkerhetsmål,	 sikkerhetskrav	 og	
andre	sikkerhetsrelaterte	forhold	er	løpende	oppfylt,

vi)	 påvisningen	 av	 at	 prosessen	 som	 anvendes	 for	 å	
utarbeide	 sikkerhetspåvisninger,	 oppfyller	 gjeldende	
regelverksbaserte	sikkerhetskrav,

f)	 verifisere	prosessene	som	organisasjonene	anvender	for	å	
utarbeide	sikkerhetspåvisninger	i	forbindelse	med	det	nye	
funksjonssystemet	eller	påtenkte	endringene	i	eksisterende	
funksjonssystemer,

g)	 fastslå	behovet	for	verifisering	av	kontinuerlig	overholdelse,

h)	 inkludere	 all	 nødvendig	 samordningsvirksomhet	 med	 de	
myndigheter	 som	har	 ansvaret	 for	 sikkerhetstilsynet	med	
luftdyktighet	og	flyging,

i)	 føre	 fram	 til	 underretning	 om	 hvorvidt	 den	 planlagte	
endring	kan	godtas,	eventuelt	med	vilkår,	eller	ikke	godtas,	
med	begrunnelse	for	dette.
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3.	 Endringen	som	er	under	vurdering	kan	gjennomføres	bare	
med	den	nasjonale	tilsynsmyndighets	godkjenning.

Artikkel 10

Godkjente	organisasjoner

1.	 Dersom	en	nasjonal	tilsynsmyndighet	beslutter	å	delegere	
regelverksbasert	sikkerhetsrevisjon	eller	vurderinger	i	henhold	
til	artikkel	9	nr.	2	til	en	godkjent	organisasjon,	skal	den	sikre	at	
kriteriene	som	benyttes	for	å	velge	en	organisasjon	blant	dem	
som	er	godkjent	i	samsvar	med	artikkel	3	i	forordning	(EF)	nr.	
550/2004,	omfatter	følgende:

a)	 den	godkjente	organisasjonen	har	tidligere	erfaring	med	å	
vurdere	sikkerheten	i	luftfartsenheter,

b)	 den	godkjente	organisasjonen	deltar	ikke	samtidig	i	intern	
virksomhet	innen	sikkerhets-	eller	kvalitetsstyringssystemer	
i	den	berørte	organisasjon,

c)	 alt	 personell	 som	deltar	 i	 utførelsen	 av	 regelverksbaserte	
sikkerhetsrevisjoner	eller	vurderinger,	har	fått	tilstrekkelig	
opplæring,	er	kvalifisert	og	oppfyller	kvalifikasjonskriteriene	
i	artikkel	11	nr.	3	i	denne	forordning.

2.	 Den	godkjente	organisasjonen	skal	godta	muligheten	for	
å	bli	revidert	av	den	nasjonale	tilsynsmyndighet	eller	et	organ	
som	opptrer	på	dennes	vegne.

3.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 skal	 føre	 et	 register	
over	 godkjente	 organisasjoner	 som	 har	 i	 oppdrag	 å	 utføre	
regelverksbaserte	 sikkerhetsrevisjoner	 eller	 vurderinger	 på	
deres	vegne.	Registrene	skal	dokumentere	at	kravene	i	nr.	1	er	
oppfylt.

Artikkel 11

Kapasitet	for	sikkerhetstilsyn

1.	 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 de	 nasjonale	
tilsynsmyndigheter	 har	 den	 nødvendige	 kapasitet	 til	 å	 sørge	
for	sikkerhetstilsyn	med	alle	organisasjoner	som	er	under	deres	
tilsyn,	herunder	tilstrekkelige	ressurser	til	å	iverksette	de	tiltak	
som	er	fastsatt	i	denne	forordning.

2.	 De	nasjonale	tilsynsmyndigheter	skal	foreta,	og	annethvert	
år	ajourføre,	en	vurdering	av	de	menneskelige	ressurser	som	er	
nødvendige	 for	 å	 utøve	 deres	 sikkerhetstilsynsfunksjoner,	 på	
grunnlag	av	en	analyse	av	de	prosesser	som	kreves	i	henhold	til	
denne	forordning	og	anvendelsen	av	dem.

3.	 De	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 skal	 sikre	 at	 alle	
personer	som	deltar	i	sikkerhetstilsynsvirksomhet,	er	kvalifisert	
til	å	utøve	den	aktuelle	funksjon.	I	den	forbindelse	skal	de

a)	 fastsette	 og	 dokumentere	 hvilke	 typer	 utdanning,	
opplæring,	tekniske	og	driftsmessige	kunnskaper,	erfaring	
og	kvalifikasjoner	som	er	nødvendige	for	oppgavene	i	hver	
enkelt	 stilling	 i	 forbindelse	med	sikkerhetstilsyn	 innenfor	
deres	organisasjonsstruktur,

b)	 sikre	 særskilt	 opplæring	 for	 dem	 som	 deltar	
i	 sikkerhetstilsynsvirksomhet	 innenfor	 deres	
organisasjonsstruktur,

c)	 sikre	 at	 personell	 som	 er	 utpekt	 til	 å	 utføre	
regelverksbaserte	 sikkerhetsrevisjoner,	 herunder	
revisjonspersonell	 fra	 godkjente	organisasjoner,	 oppfyller	
særskilte	 kvalifikasjonskriterier	 fastsatt	 av	 den	 nasjonale	
tilsynsmyndighet.	Kriteriene	skal	omfatte

i)		 kjennskap	 til	 og	 forståelse	 av	 kravene	 knyttet	 til	
flysikringstjenester,	 trafikkflytstyring	 og	 styring	 av	
luftrommet	som	regelverksbaserte	sikkerhetsrevisjoner	
kan	utføres	på	grunnlag	av,

ii)	 bruk	av	vurderingsteknikker,

iii)	 nødvendige	 ferdigheter	 som	 kreves	 for	 å	 lede	 en	
revisjon,

iv)	 påvisning	 av	 revisorenes	 kvalifikasjoner	 gjennom	
evaluering	eller	andre	godtakbare	metoder.

Artikkel 12

Sikkerhetspålegg

1.	 Den	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 skal	 utstede	 et	
sikkerhetspålegg	 dersom	 den	 har	 fastslått	 at	 det	 finnes	 et	
faremoment	 i	 et	 funksjonssystem	 som	 krever	 umiddelbare	
tiltak.

2.	 Et	 sikkerhetspålegg	 skal	 videresendes	 til	 de	 berørte	
organisasjoner,	og	skal	som	et	minstemål	 inneholde	følgende	
opplysninger:

a)	 identifikasjon	av	faremomentet,

b)	 identifikasjon	av	det	berørte	funksjonssystem,

c)	 nødvendige	tiltak	og	begrunnelsen	for	dem,

d)	 tidsfrist	 for	 når	 de	 nødvendige	 tiltak	 skal	 oppfylle	
sikkerhetspålegget,

e)	 ikrafttredelsesdato.

3.	 Den	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 skal	 videresende	 et	
eksemplar	av	sikkerhetspålegget	til	de	andre	berørte	nasjonale	
godkjenningsmyndigheter,	 særlig	 til	 dem	 som	 deltar	 i	
sikkerhetstilsyn	med	funksjonssystemet,	og	til	Kommisjonen,	
Den	europeiske	luftfartsorganisasjon	(EASA)	og	Eurocontrol,	
etter	relevans.
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4.	 Den	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 skal	 verifisere	
overholdelsen	av	relevante	sikkerhetspålegg.

Artikkel 13

Register	over	sikkerhetstilsyn

De	nasjonale	tilsynsmyndigheter	skal	føre	og	gjøre	tilgjengelig	
et	hensiktsmessig	register	i	forbindelse	med	sine	prosesser	for	
sikkerhetstilsyn,	herunder	rapporter	om	alle	regelverksbaserte	
sikkerhetsrevisjoner	og	andre	sikkerhetsrelaterte	registre	knyttet	
til	 sertifikater,	 utpekinger,	 sikkerhetstilsyn	 med	 endringer,	
sikkerhetspålegg	og	bruk	av	godkjente	organisasjoner.

Artikkel 14

Rapportering	om	sikkerhetstilsyn

1.	 Den	 nasjonale	 tilsynsmyndighet	 skal	 utarbeide	 en	 årlig	
rapport	 om	 sikkerhetstilsyn	 med	 opplysninger	 om	 de	 tiltak	
som	er	 truffet	 i	henhold	 til	denne	forordning.	Rapporten	skal	
dessuten	inneholde	opplysninger	om	følgende:

a)	 den	nasjonale	 tilsynsmyndighets	organisasjonsstruktur	og	
framgangsmåter,

b)	 det	 luftrom	 som	 faller	 inn	 under	 ansvarsområdet	 til	
medlemsstater	som	har	opprettet	eller	utpekt	den	nasjonale	
tilsynsmyndighet	 og	 organisasjoner	 som	 faller	 inn	 under	
den	nasjonale	tilsynsmyndighets	tilsyn,

c)	 godkjente	 organisasjoner	 som	 har	 i	 oppdrag	 å	 utføre	
regelverksbaserte	sikkerhetsrevisjoner,

d)	 myndighetens	aktuelle	ressurser,

e)	 eventuelle	 sikkerhetsproblemer	 fastslått	 ved	
sikkerhetstilsynsprosesser	 iverksatt	 av	 den	 nasjonale	
tilsynsmyndighet.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 bruke	 rapportene	 utarbeidet	 av	 de	
nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 når	 de	 utarbeider	 sine	 årlige	
rapporter	til	Kommisjonen	i	henhold	til	artikkel	12	i	forordning	
(EF)	nr.	549/2004.

3.	 Den	 årlige	 rapporten	 om	 sikkerhetstilsyn	 skal	 stilles	
til	 rådighet	 for	 de	 berørte	 medlemsstater	 når	 det	 gjelder	
funksjonelle	 luftromsblokker	og	for	programmer	eller	 former	
for	virksomhet	som	utføres	i	henhold	til	vedtatte	internasjonale	
ordninger	 for	 å	 overvåke	 eller	 revidere	 gjennomføringen	 av	
sikkerhetstilsynet	 med	 flysikringstjenester,	 trafikkflytstyring	
og	styring	av	luftrommet.

Artikkel 15

Informasjonsutveksling	 mellom	 nasjonale	
tilsynsmyndigheter

De	nasjonale	tilsynsmyndigheter	skal	treffe	tiltak	for	nærmere	
samarbeid	 med	 hverandre	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 2	 nr.	 4	 i	
forordning	 (EF)	 nr.	 550/2004,	 og	 skal	 utveksle	 all	 relevant	
informasjon	for	å	sikre	sikkerhetstilsyn	med	alle	organisasjoner	
som	yter	tjenester	eller	fyller	funksjoner	over	landegrensene.

Artikkel 16

Endring	av	forordning	(EF)	nr.	2096/2005

Artikkel	5	nr.	3	i	forordning	(EF)	2096/2005	oppheves.

Artikkel 17

Overgangsbestemmelse

Medlemsstatene	kan	utsette	anvendelsen	av	artikkel	9	nr.	3	til	1.	
november	2008.	De	skal	umiddelbart	underrette	Kommisjonen	
om	dette.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	8.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Jacques	BARROT

 Visepresident

________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	2111/2005	av	14.	desember	2005	om	opprettelse	av	en	
fellesskapsliste	over	luftfartsselskaper	underlagt	driftsforbud	i	
Fellesskapet	og	om	informasjon	til	lufttransportpassasjerer	om	
identiteten	til	utførende	luftfartsselskaper,	og	om	oppheving	av	
artikkel	9	i	direktiv	2004/36/EF(1),	særlig	artikkel	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	474/2006	av	22.	mars	
2006	 ble	 fellesskapslisten	 over	 luftfartsselskaper	 som	
er	 underlagt	 driftsforbud	 i	 Fellesskapet,	 omhandlet	 i	
kapittel	II	i	forordning	(EF)	nr.	2111/2005(2),	opprettet.

2)	 Noen	medlemsstatene	har	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	3	
i	forordning	(EF)	nr.	2111/2005	oversendt	Kommisjonen	
alle	 opplysninger	 som	 er	 relevante	 i	 forbindelse	 med	
ajourføring	 av	 fellesskapslisten.	Relevante	 opplysninger	
ble	 også	 oversendt	 av	 tredjestater.	 På	 grunnlag	 av	 dette	
bør	fellesskapslisten	ajourføres.

3)	 Kommisjonen	har	underrettet	alle	berørte	luftfartsselskaper	
enten	 direkte,	 eller	 dersom	det	 ikke	 var	 praktisk	mulig,	
gjennom	 tilsynsmyndighetene,	 om	 de	 vesentlige	 fakta	
og	årsaker	 som	ville	bli	 lagt	 til	 grunn	 for	 en	beslutning	
om	å	pålegge	dem	driftsforbud	i	Fellesskapet	eller	endre	
vilkårene	 i	 et	 driftsforbud	 for	 et	 luftfartsselskap	 som	 er	
oppført	på	fellesskapslisten.

4)	 Kommisjonen	 har	 gitt	 luftfartsselskapene	mulighet	 til	 å	
gjennomgå	 dokumentene	 framlagt	 av	 medlemsstatene,	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 102	 av	 12.4.2008,	 s.	 3,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	72/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	18.

(1)	 EUT	L	344	av	27.12.2005,	s.	15.
(2)	 EUT	L	84	av	23.3.2006,	s.	14.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	

nr.	1400/2007	(EUT	L	311	av	29.11.2007,	s.	12).

framlegge	skriftlige	kommentarer	og	innen	ti	virkedager	
gi	 en	 muntlig	 redegjørelse	 for	 Kommisjonen	 og	
Flysikkerhetskomiteen	 opprettet	 ved	 rådsforordning	
(EØF)	nr.	3922/91	av	16.	desember	1991	om	harmonisering	
av	tekniske	krav	og	administrative	framgangsmåter	i	sivil	
luftfart(3).

5)	 Kommisjonen,	og	i	særskilte	tilfeller	noen	medlemsstater,	
har	rådspurt	myndighetene	som	er	ansvarlige	for	tilsynet	
med	de	berørte	luftfartsselskapene.

6)	 Forordning	(EF)	nr.	474/2006	bør	derfor	endres.

Luftfartsselskaper	med	lisens	fra	Ukraina

Albatross Avia Ltd

7)	 Frankrike	har	meddelt	Kommisjonen	at	det	er	vedtatt	et	
umiddelbart,	fullstendig	driftsforbud	for	luftfartsselskapet	
Albatross	Avia	Ltd	som	er	sertifisert	i	Ukraina,	ettersom	
dette	 luftfartsselskapet	 i	 realiteten	 er	 det	 ukrainske	
luftfartsselskapet	 Volare,	 som	 allerede	 er	 underlagt	
et	 driftsforbud(4).	 Frankrike	 har	 dessuten	 anmodet	
Kommisjonen	om	å	ajourføre	fellesskapslisten	i	samsvar	
med	artikkel	4	nr.	2	 i	 forordning	 (EF)	nr.	2111/2005	og	
artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	473/2006.

8)	 Luftfartsselskapet	 har	 ikke	 framlagt	 opplysninger	 som	
kan	avkrefte	Frankrikes	bekymring.

9)	 Etter	samråd	med	Kommisjonen	og	noen	medlemsstater	
har	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Ukraina	 framlagt	
for	 Kommisjonen	 sin	 beslutning	 om	 å	 tilbakekalle	
luftfartsselskapets	 godkjenningssertifikat	 for	
luftfartsselskap	(AOC).	På	grunnlag	av	de	felles	kriterier	
er	 det	 derfor	 ikke	 behov	 for	 ytterligere	 tiltak	 når	 det	
gjelder	Albatross	Avia	Ltd.

(3)	 EFT	L	373	av	31.12.1991,	s.	4.	Forordningen	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	216/2008	(EUT	L	79	av	19.3.2008,	s.	1).

(4)	 Kommisjonsforordning	 (EF)	nr.	787/2007	av	4.	 juli	 2007	 (EUT	L	175	av	
5.7.2007,	s.	10).

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	331/2008

av	11.	april	2008

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	474/2006	om	opprettelse	av	fellesskapslisten	over	
luftfartsselskaper	som	er	underlagt	driftsforbud	i	Fellesskapet(*)

2013/EØS/59/16
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10)	 Kommisjonen	 synes	 imidlertid	 det	 er	 betenkelig	 at	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Ukraina	 har	 utstedt	 et	
godkjenningssertifikat	 for	 luftfartsselskap	 til	 et	 foretak	
som	i	all	vesentlighet	er	et	luftfartsselskap	som	allerede	
er	underlagt	driftsforbud.	Dersom	en	slik	situasjon	gjentar	
seg,	kunne	det	anses	som	bevis	på	at	disse	myndighetene	
muligens	 ikke	 oppfyller	 de	 felles	 kriterier	 fastsatt	 i	
vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	2111/2005.

Ukraine Cargo Airways

11)	 Det	 foreligger	 bevis	 på	 alvorlige	 sikkerhetsmangler	
ved	 luftfartsselskapet	 Ukraine	 Cargo	 Airways	 som	 er	
sertifisert	i	Ukraina,	og	dette	berører	alle	typer	luftfartøyer.	
Manglene	 er	 påvist	 ved	 inspeksjoner	 på	 bakken	 som	
Østerrike,	 Ungarn,	 Frankrike,	 Tyskland,	 Italia,	 Latvia,	
Luxembourg,	 Romania,	 Polen,	 Spania	 og	 Nederland(1)	
har	utført	innenfor	rammen	av	SAFA-programmet.

12)	 Østerrike	har	meddelt	Kommisjonen	at	det	er	vedtatt	et	
umiddelbart	 driftsforbud	 for	 luftfartøyer	 av	 typen	AN-
12	 fra	 Ukraine	 Cargo	Airways,	 som	 til	 nå	 er	 brukt	 til	
flyginger	 til	 Østerrike,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 felles	
kriterier	innenfor	rammen	av	artikkel	6	nr.	1	i	forordning	
(EF)	nr.	2111/2005,	og	har	framlagt	for	Kommisjonen	en	
anmodning	 om	 å	 ajourføre	 fellesskapslisten	 i	 samsvar	
med	artikkel	4	nr.	2	 i	 forordning	(EF)	nr.	2111/2005	og	
artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	473/2006.

13)	 Årsaken	til	Østerrikes	tiltak	er	følgende:	a)	Det	foreligger	
bevis	 på	 alvorlige	 sikkerhetsmangler	 ved	 luftfartøyet	
i	 rapporter	 som	 viser	 alvorlige	 sikkerhetsmangler	 og	
det	 berørte	 luftfartsselskapets	 gjentatte,	 manglende	
evne	 til	 å	 utbedre	 manglene	 som	 er	 påvist	 ved	
inspeksjoner	 på	 bakken	 som	 er	 utført	 innenfor	 rammen	
av	 SAFA-programmet	 og	 som	 tidligere	 er	 meddelt	
luftfartsselskapet.	b)	Luftfartsselskapets	manglende	evne	
til	 å	 utbedre	 sikkerhetsmanglene	 er	 påvist	 gjennom	 lite	
hensiktsmessige	 og	 utilstrekkelige	 korrigerende	 tiltak	
som	reaksjon	på	konstaterte	alvorlige	sikkerhetsmangler.	
c)	Myndighetene	 som	har	 ansvaret	 for	 tilsynet	med	det	
berørte	 luftfartsselskapet	 har	 vist	 manglende	 evne	 og	
vilje	 til	 å	 utbedre	 sikkerhetsmanglene,	 noe	 som	 vises	
gjennom	deres	manglende	samarbeid	med	vedkommende	
myndigheter	 i	 Østerrike,	 som	 har	 gjennomført	
inspeksjoner	 på	 bakken,	 samt	 deres	 utilstrekkelige	
evne	 til	 å	 gjennomføre	 og	 håndheve	 relevante	
sikkerhetsstandarder.

14)	 Sikkerhetsmanglene	 som	 Østerrike	 og	 andre	
medlemsstater	 har	 oppdaget	 ved	 luftfartøyene	 av	 typen	
AN-12,	AN-26	og	IL-76	gjaldt	samme	område.	Manglene	

(1)	 SAFA-rapporter:	 ACG-2007-36;	 ACG-2007-43;ACG-2007-56;	 ACG-
2007-150;	 ACG-2007-205;	 ACG-2008-42;	 DGCATR-2007-374;	
LBA/D-2008-95;	 LBA/D-2008-117;	 LBA/D-2008-121;	 CAO-2007-
57;	 LBA/D-2007-292;	 MOTLUX-2008-2;	 CAALAT-2007-14;	 DGAC-
E-2006-801;	LBA/D-2007-29;	LBA/D-2008-114;	LBA/D-2008-120;	CAA-
NL-2007-137;	ENAC-IT-2006-389;	LBA/D-2006-684;	RCAARO-2006-46;	
RCAARO-2007-118;	 ENAC-IT-2007-322;	 ENAC-IT-2007-432;	 RCAA-
RO-2006-38;	RCAARO-2007-58.

forekom	dessuten	gjentatte	ganger	i	løpet	av	det	aktuelle	
tidsrommet.	Dette	viser	at	det	dreier	seg	om	systematiske	
mangler.

15)	 Under	samråd	med	Kommisjonen	og	noen	medlemsstater	
framla	Ukraine	Cargo	Airways	en	plan	for	korrigerende	
tiltak	 som	 ifølge	 luftfartsselskapet	 utbedrer	 alle	
sikkerhetsmangler	 på	 området	 vedlikehold,	 teknikk	 og	
drift	som	er	fastslått	på	alle	de	tre	luftfartøystypene	som	
luftfartsselskapet	har	brukt	 til	flyginger	 til	Fellesskapet.	
I	disse	samrådene	var	imidlertid	luftfartsselskapet	ikke	i	
stand	 til	å	vise	at	de	 foreslåtte	korrigerende	 tiltakene	er	
tilstrekkelige.	Luftfartsselskapet	 kunne	 blant	 annet	 ikke	
vise	at	de	foreslåtte	tiltakene	var	hensiktsmessige	når	det	
gjelder	driftsdisiplin,	og	kunne	heller	ikke	forklare	hvordan	
inspeksjoner	av	luftfartøyer	som	luftfartsselskapet	brukte	
til	flyginger	til	Fellesskapet,	fortsatt	avdekket	de	samme	
manglene	som	før	Østerrike	innførte	driftsforbud,	til	tross	
for	 at	 flere	 tiltak	 i	 den	 foreslåtte	 tiltaksplanen	 allerede	
tilsynelatende	var	gjennomført	på	driftsområdene	til	alle	
de	luftfartøystypene	som	luftfartsselskapet	bruker.

16)	 I	 disse	 samrådene	 framla	 vedkommende	myndigheter	 i	
Ukraina	opplysninger	om	sin	beslutning	om	å	begrense	
luftfartsselskapets	AOC	ved	å	fjerne	luftfartøyer	av	typen	
AN-12	 med	 registreringsmerke	 UR-UCK,	 UR-UDD	
og	 UR-UCN	 som	 Ukraine	 Cargo	Airways	 har	 foretatt	
flyginger	 med	 i	 Østerrike	 og	 andre	 medlemsstater,	 og	
underlegge	 dem	 vedlikehold	 samt	 forby	 flyginger	 med	
luftfartøyet	 IL-76	 med	 registreringsmerke	 UR-UCA,	
UR-UCC,	 UR-UCD,	 UR-UCH,	 UR-UCO,	 UR-UCQ	
UR-UCT,	 UR-UCU,	 UR-UCW	 og	 UR-UCX	 fram	 til	
19.	 november	 2008.	 Luftfartsselskapet	 har	 brukt	 noen	
av	 disse	 luftfartøyene	 (registreringsnummer	 UR-UCA,	
UR-UCO	 og	 UR-UCU)	 til	 flyginger	 til	 Fellesskapet.	
Myndighetene	har	dessuten	bekreftet	at	de	har	godkjent	
luftfartsselskapets	plan	 for	korrigerende	 tiltak,	og	påtatt	
seg	 å	 kontrollere	 gjennomføringen	 av	 de	 korrigerende	
tiltakene	som	Ukraine	Cargo	Airways	har	foretatt,	før	de	
gir	 luftfartsselskapet	 tillatelse	 til	 å	 gjenoppta	 flyginger	
med	luftfartøyer	av	typen	AN-12	til	Fellesskapet.

17)	 Kommisjonen	 merker	 seg	 de	 tiltak	 vedkommende	
myndigheter	 i	 Ukraina	 har	 truffet	 med	 hensyn	 til	
luftfartøyer	av	typen	AN-12	og	IL-76.	Kommisjonen	mener	
imidlertid	at	det	ved	gjennomføringen	av	de	korrigerende	
tiltakene	 ikke	 er	 tatt	 behørig	 hensyn	 til	 de	 avdekkede	
sikkerhetsmanglenes	 systematiske	 art,	 som	 berører	 alle	
typer	luftfartøyer	som	luftfartsselskapet	hittil	har	brukt	til	
flyginger	til	Fellesskapet.	Kommisjonen	mener	dessuten	
at	resultatene	av	inspeksjoner	på	bakken(2)	av	luftfartøyer	
av	typen	AN-26	som	er	gjennomført	etter	samrådene	med	
luftfartsselskapet	og	vedkommende	myndigheter,	etter	at	
selskapet	hadde	begynt	gjennomføringen	av	korrigerende	
tiltak	 under	 nevnte	 myndigheters	 tilsyn,	 viser	 at	 disse	
tiltakene	 ikke	 på	 en	 tilfredsstillende	 måte	 har	 utbedret	
de	påviste	sikkerhetsmanglene	ved	denne	luftfartøytypen	
eller	ved	andre	luftfartøytyper	som	dette	luftfartsselskapet	
bruker	til	flyginger	til	Fellesskapet.

(2)	 LBA/D-2008-117,	 LBA/D-2008-121,	 MOTLUX-2008-2,	 BUL-2008-3,	
LBA/D-2008-114	og	LBA/D-2008-120.
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18)	 Luftfartsselskapet	 framla	 1.	 april	 2008	 dokumentasjon	
som	 omfattet	 en	 revidert	 plan	 for	 korrigerende	 tiltak	
som	 gjenspeilet	 de	 endringer	 som	 vedkommende	
myndigheter	 i	 Ukraina	 anmodet	 om	 etter	 en	 revisjon	
av	 selskapet.	 Luftfartsselskapet	 fikk	 også	 muligheten	
til	 å	 framlegge	 et	 sammendrag	 for	 Kommisjonen	
og	 Flysikkerhetskomiteen	 2.	 april.	 Selskapet	 kunne	
imidlertid	ikke	vise	at	de	foreslåtte,	reviderte	tiltakene	er	
hensiktsmessige	med	 hensyn	 til	 driftsdisiplin,	 og	 heller	
ikke	 hvordan	 disse	 tiltakene	 vil	 kunne	 gi	 bærekraftige	
løsninger	 på	 alle	 tidligere	 påviste	 sikkerhetsmangler.	
Denne	dokumentasjonen	må	derfor	undersøkes	nærmere	
for	å	fastsette	om	tidligere	fastslåtte	sikkerhetsmangler	er	
utbedret	på	en	hensiktsmessig	måte.

19)	 I	 påvente	 av	 at	 denne	 undersøkelsen	 er	 fullført,	 og	 i	
fravær	 av	 korrigerende	 tiltak	 som	 straks	 kan	 hindre	 at	
systematiske	 sikkerhetsmangler	 oppstår	 igjen,	 mener	
Kommisjonen	 at	 luftfartsselskapet	 ikke	 kan	 tillates	 å	
drive	 flyginger	 til	 Fellesskapet	 før	 det	 er	 fastslått	 at	
tilstrekkelige	 tiltak	 er	 iverksatt	 for	 å	 sikre	 samsvar	
med	 relevante	 sikkerhetsstandarder	 for	 flyginger	 med	
luftfartøyer	som	brukes	av	Ukraine	Cargo	Airways.

20)	 På	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriterier	 fastsatt	 i	 vedlegget	
til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2111/2005	 anses	 det	 derfor	
at	 Ukraine	 Cargo	 Airways	 ikke	 oppfyller	 relevante	
sikkerhetsstandarder.	Luftfartsselskapet	 bør	 underlegges	
et	fullstendig	driftsforbud	og	oppføres	i	vedlegg	A.

Generelt	sikkerhetstilsyn

21)	 Kommisjonen	 anser	 at	 det	 generelle	 sikkerhetstilsynet,	
og	 særlig	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Ukrainas	
gjennomføring	 av	 og	 anvendelse	 av	 relevante	
sikkerhetsstandarder,	må	styrkes	for	å	sikre	bærekraftige	
korrigerende	 tiltak	hos	 luftfartsselskapene	som	er	under	
myndighetenes	 forskriftsbestemte	 tilsyn.	Vedkommende	
myndigheter	 i	 Ukraina	 må	 umiddelbart	 treffe	 tiltak	
mot	 det	 økende	 antallet	 luftfartsselskaper	 som	 er	
underlagt	 ekstraordinære	 tiltak	 av	 medlemsstatene	 og	
dermed	 oppført	 i	 vedlegg	A.	Myndighetene	 oppfordres	
derfor	 til	 å	 framlegge	 en	plan	 for	 tiltak	 som	skal	 bedre	
utøvelsen	av	sikkerhetstilsynet	med	de	luftfartsselskaper	
som	 er	 under	 deres	 forskriftsbestemte	 tilsyn	 og	 med	
luftfartøyer	 som	 er	 registrert	 i	 Ukraina	 og	 som	 brukes	
til	 flyginger	 i	 Fellesskapet.	 Kommisjonen	 vil	 overvåke	
gjennomføringen	 av	 disse	 tiltakene	 nøye,	 herunder	
tiltakene	nevnt	i	betraktning	15)	og	18),	med	henblikk	på	
å	framlegge	utkast	til	hensiktsmessige	tiltak	på	det	neste	
møtet	i	Flysikkerhetskomiteen.

Cubana de Aviación SA

22)	 Det	 foreligger	 bevis	 på	 at	 Cubana	 de	 Aviación	 ikke	
overholder	 særskilte	 sikkerhetsstandarder	 fastsatt	 i	
Chicago-konvensjonen.	 Manglene	 er	 fastslått	 ved	 en	

inspeksjon	på	bakken	som	Det	forent	kongerike	har	utført	
innenfor	rammen	av	SAFA-programmet(1).

23)	 Det	 forente	kongerike	har	meddelt	Kommisjonen	at	det	
på	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriterier,	 innenfor	 rammen	 av	
artikkel	6	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	2111/2005,	er	vedtatt	et	
umiddelbart	driftsforbud	for	luftfartøyer	av	typen	Ilyushin	
IL-62	med	registreringsmerke	CU-T1283	og	CU-T1284	
fra	Cubana	de	Aviación.	Disse	luftfartøyene	er	for	tiden	
ikke	utstyrt	med	det	forbedrede	terrengvarslingssystemet	
EGPWS,	som	er	nødvendig	for	flyginger	til	Fellesskapet	i	
samsvar	med	vedlegg	6	til	Chicago-konvensjonen.

24)	 Etter	samråd	med	Kommisjonen	og	noen	medlemsstater	
har	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Republikken	 Cuba	
besluttet	 å	 begrense	 Cubana	 de	 Aviacións	 AOC,	 slik	
at	 luftfartøyet	 IL-62	 utelukkes	 fra	 luftfartsselskapets	
flyginger	 til	 Fellesskapet	 fram	 til	 EGPWS	 er	 installert	
i	 luftfartøyet.	 Nevnte	 myndigheter	 har	 dessuten	 påtatt	
seg	å	sikre	at	EGPWS	installeres	innen	15.	juni	2008	på	
alle	 selskapets	 luftfartøyer	 som	 brukes	 til	 flyginger	 til	
Fellesskapet.	 Endelig	 har	 vedkommende	 myndigheter	
i	 Republikken	 Cuba	 forpliktet	 seg	 til	 å	 kontrollere	 at	
Cubana	de	Aviación	innen	denne	dato	effektivt	utbedrer	
alle	fastslåtte	sikkerhetsmangler,	herunder	installasjon	av	
EGPWS,	og	at	resultatene	av	en	slik	kontroll	framlegges	
for	 Kommisjonen	 før	 luftfartsselskapet	 kan	 gjenoppta	
flyginger	med	luftfartøyer	av	typen	IL-62	til	Fellesskapet.

25)	 På	grunnlag	av	de	 felles	kriterier	 fastsatt	 i	vedlegget	 til	
forordning	 (EF)	 nr.	 2111/2005,	 og	med	 henblikk	 på	 de	
tiltak	 som	 er	 truffet	 av	 vedkommende	 myndigheter	
i	 Republikken	 Cuba,	 anses	 det	 at	 ingen	 ytterligere	
tiltak	 er	 nødvendig.	 Kommisjonen	 skal	 rapportere	 til	
medlemsstatene	om	gjennomføringen	av	de	korrigerende	
tiltak	 på	 neste	 møte	 i	 Flysikkerhetskomiteen.	 Dersom	
tiltakene	 imidlertid	 anses	 som	 utilstrekkelige,	 vil	
Kommisjonen	framlegge	utkast	til	hensiktsmessige	tiltak	
for	komiteen.

Islands Development Company

26)	 Det	 foreligger	 bevis	 på	 at	 luftfartøyet	 av	 typen	
Beech	 1900	 med	 registreringsmerke	 S7-IDC	 fra	
luftfartsselskapet	 Islands	 Development	 Company	 med	
lisens	fra	Seychellene	ikke	er	utstyrt	med	det	forbedrede	
terrengvarslingssystemet	EGPWS,	som	er	nødvendig	for	
flyginger	 til	 Fellesskapet	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 6	 til	
Chicago-konvensjonen.	 De	 offisielle	 dokumentene	 som	
i	henhold	til	Chicago-konvensjonen	skal	oppbevares	om	
bord,	kunne	dessuten	ikke	framvises.	Manglene	er	påvist	
ved	 en	 inspeksjon	 på	 bakken	 som	 Frankrike	 har	 utført	
innenfor	rammen	av	SAFA-programmet(2).

(1)	 CAA-UK-2008-8.
(2)	 DGAC/F-2008-152.
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27)	 Frankrike	har	meddelt	Kommisjonen	at	det	er	vedtatt	et	
umiddelbart	 driftsforbud	 for	 ovennevnte	 luftfartøy	 fra	
dette	 luftfartsselskapet,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 felles	
kriterier	innenfor	rammen	av	artikkel	6	nr.	1	i	forordning	
(EF)	nr.	2111/2005,	og	har	framlagt	for	Kommisjonen	en	
anmodning	 om	 å	 ajourføre	 fellesskapslisten	 i	 samsvar	
med	artikkel	4	nr.	2	 i	 forordning	(EF)	nr.	2111/2005	og	
artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	473/2006.

28)	 Seychellenes	 sivile	 luftfartsmyndighet	 bekreftet	 i	
et	 brev	 av	 11.	 mars	 2008	 at	 luftfartsselskapet	 Island	
Development	Company	med	 lisens	 fra	 Seychellene	 har	
vedtatt	 tiltak	 for	 å	 installere	 EGPWS	 på	 sitt	 luftfartøy	
Beech	1900D	med	 registreringsmerke	S7-IDC.	Utstyret	
ble	bestilt	og	installert	26.	mars	2008.	En	bekreftelse	på	
denne	 installasjonen	 ble	 framlagt	 av	 luftfartsselskapet	
på	 et	møte	med	Kommisjonen	 31.	mars	 2008.	 I	 tillegg	
bekreftet	 vedkommende	myndigheter	 på	Seychellene	 at	
bekreftede	kopier	av	de	påkrevde	dokumentene	finnes	om	
bord	fra	og	med	27.	februar	2008.

29)	 På	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriterier	 anses	 det	 at	 Islands	
Development	 Company	 har	 truffet	 alle	 de	 tiltak	
som	 er	 nødvendige	 for	 å	 oppfylle	 de	 relevante	
sikkerhetsstandarder,	 og	 derfor	 ikke	 bør	 oppføres	 i	
vedlegg	A.

Hewa Bora Airways

30)	 Hewa	 Bora	 Airways	 foretar	 ikke	 lenger	 flyginger	 til	
Fellesskapet	under	tilsyn	av	vedkommende	myndigheter	i	
Belgia	med	sitt	luftfartøy	av	typen	Boeing	B767-266ER,	
serienr.	 23	 178	 og	 med	 registreringsmerke	 9Q-CJD,	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 B.	 Ettersom	 den	 foreløpige	
ordningen	 med	 inspeksjoner	 på	 bakken	 og	 tilsyn	 med	
dette	 luftfartøyet	 ikke	 lenger	 kan	 garanteres,	 bør	 dette	
luftfartøyet	underlegges	fullstendig	driftsforbud.

31)	 Luftfartsselskapet	bør	derfor	underlegges	et	driftsforbud	
som	omfatter	all	virksomhet,	og	bør	flyttes	fra	vedlegg	B	
til	vedlegg	A.

TAAG Angola Airlines

32)	 På	invitasjon	fra	vedkommende	myndigheter	i	Angola	og	
luftfartsselskapet	TAAG	Angola	Airlines	foretok	en	gruppe	
av	 sakkyndige	 fra	Kommisjonen	og	medlemsstatene	 en	
inspeksjonsreise	til	Angola	18.–22.	februar	2008.	Under	
dette	 besøket	 la	 luftfartsselskapet	 fram	 en	 ajourført	
versjon	 av	 sin	 plan	 for	 korrigerende	 og	 forebyggende	
tiltak,	med	sikte	på	å	gjenopprette	samsvar	med	ICAO-
standardene.	 Gruppens	 rapport	 viser	 at	 TAAG	Angola	
Airlines	har	gjort	gode	 framskritt	 i	gjennomføringen	av	

handlingsplanen,	 ettersom	 over	 halvparten	 av	 tiltakene	
kan	anses	som	gjennomført.	Resultatene	av	oppfølgingen	
som	gjelder	flyge-	og	bakkevirksomhet	er	spesielt	gode.	
Luftfartsselskapet	 ble	 oppfordret	 til	 fortsatt	 innsats	 for	
å	 gjennomføre	 handlingsplanen	 i	 sin	 helhet.	 Gruppen	
merket	seg	dessuten	at	 luftfartsselskapet	har	 fullført	det	
første	trinnet	i	prosessen	for	å	få	fornyet	sertifisering	fra	
vedkommende	myndigheter	i	Angola.

33)	 Gruppen	merket	seg	at	det	fortsatt	er	betydelige	mangler	
på	 området	 kontinuerlig	 luftdyktighet	 og	 vedlikehold,	
som	 ble	 rapportert	 til	 TAAG	 Angola	 Airlines	 og	
vedkommende	 myndigheter,	 og	 de	 bør	 utbedres	 på	 en	
hensiktsmessig	 måte	 før	 luftfartsselskapets	 driftsforbud	
kan	endres.

34)	 Gruppen	 vurderte	 dessuten	 planen	 for	 korrigerende	
tiltak	 som	 er	 foreslått	 av	 vedkommende	myndigheter	 i	
Angola	(INAVIC),	som	tar	sikte	på	å	forbedre	utøvelsen	
av	sikkerhetstilsynet	med	TAAG	Angola	Airlines	og	alle	
andre	 luftfartsselskaper	 som	 er	 under	 myndighetenes	
forskriftsbestemte	 tilsyn.	 Gruppen	 vurderte	 for	 dette	
formål	i	hvilken	grad	INAVIC	er	i	samsvar	med	gjeldende	
ICAO-standarder,	 også	 på	 grunnlag	 av	 resultatene	 av	
ICAO	 USOAP-revisjonen	 som	 ble	 utført	 i	 november	
2007.	Gruppens	rapport	viser	at	en	ny	lov	om	sivil	luftfart	
ble	 offentliggjort	 16.	 januar	 2008,	 og	 at	 INAVIC	 gjør	
framskritt	når	det	gjelder	opprettelsen	av	en	uavhengig	og	
velstrukturert	 sivil	 luftfartsmyndighet.	 Gruppen	 merket	
seg	imidlertid	at	de	nye	bestemmelsene	i	loven	om	sivil	
luftfart	 og	 de	 tilknyttede	 særskilte	 driftsbestemmelsene	
ennå	 ikke	 er	 gjennomført,	 og	 at	 alle	 luftfartsselskaper	
i	 Angola	 for	 tiden	 har	 godkjenningssertifikater	 for	
luftfartsselskap,	noe	som	ikke	er	i	samsvar	med	vedlegg	6	
til	 Chicago-konvensjonen.	 INAVIC	 ble	 oppfordret	 til	 å	
fortsette	omleggingen	av	sin	organisasjon,	raskest	mulig	
gjøre	framskritt	med	sin	kapasitetsbygging	samt	å	fortsette	
prosessen	 med	 sertifisering	 av	 alle	 luftfartsselskaper	
på	 nytt,	 for	 å	 vise	 samsvar	 med	 angolanske	 regler	 og	
gjeldende	 ICAO-standarder,	 og	 rettidig	 å	 rapportere	
resultatene	til	Kommisjonen.

35)	 Kommisjonen	 anerkjenner	 de	 anstrengelser	 TAAG	
Angola	 Airlines	 og	 INAVIC	 gjør	 for	 å	 gjennomføre	
alle	 tiltak	 som	 kreves	 for	 å	 oppfylle	 relevante	
sikkerhetsstandarder.	 Kommisjonen	 mener	 likevel	 at	
det	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	 er	 for	 tidlig	 å	 treffe	
beslutning	 om	 å	 fjerne	 TAAG	 Angola	 Airlines	 fra	
fellesskapslisten,	 fordi	 det	 fortsatt	 finnes	 alvorlige	
sikkerhetsmangler	som	må	utbedres	av	luftfartsselskapet	
og	av	vedkommende	myndigheter.	I	tillegg	pågår	fortsatt	
vedkommende	 myndigheters	 prosess	 med	 å	 sertifisere	
TAAG	Angola	Airlines	 og	 de	 andre	 luftfartsselskapene	
på	 nytt.	Kommisjonen	merker	 seg	 at	 dersom	 prosessen	
for	 fornyet	 sertifisering	 skal	 kunne	 avsluttes	 innenfor	
den	 tidsrammen	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Angola	
har	 fastsatt,	 må	 deres	 personellressurser	 og	 finansielle	
ressurser	økes	betydelig.
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36)	 Kommisjonen	 anser	 at	 om	 vedkommende	 myndigheter	
i	 Angola	 skal	 kunne	 etterkomme	 ICAOs	 bindende	
standarder	 og	 anbefalte	 praksis,	 særlig	 utøvelsen	 av	
tilsyn,	 avhenger	 også	 det	 av	 de	 finansielle	 midler	
myndighetene	 har	 tilgjengelig.	 Kommisjonen	 avventer	
rettidige	 framdriftsrapporter	 fra	 TAAG	Angola	Airlines	
og	INAVIC.

Mahan Air

37)	 Kommisjonen	og	noen	medlemsstater	holdt	14.	desember	
2007	 og	 12.	 mars	 2008	 samråd	 med	 Mahan	 Air	 og	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 islamske	 republikk	
Iran	 om	 myndighetenes	 kontroll	 av	 luftfartsselskapets	
gradvise	 gjennomføring	 av	 de	 korrigerende	 tiltakene.	 I	
samrådet	14.	desember	2007	anmodet	Kommisjonen	blant	
annet	 om	 at	 all	 dokumentasjon	 om	 alle	 framskritt	 som	
Mahan	Air	har	gjort	i	gjennomføringen	av	de	korrigerende	
tiltakene	 skulle	 framlegges	 for	 Kommisjonen	 innen	
utgangen	av	februar	2008.

38)	 I	 samrådet	 12.	 mars	 2008	 meddelte	 vedkommende	
myndigheter	 i	 Den	 islamske	 republikk	 Iran	 at	 de	
har	 inspisert	 luftfartsselskapet	 Mahan	 Air	 og	 at	 alle	
sikkerhetsmangler	 er	 utbedret	 til	 myndighetenes	
tilfredsstillelse.	 Verken	 luftfartsselskapet	 eller	
myndighetene	 framla	 imidlertid	 dokumentasjon	 på	
gjennomføringen	av	de	korrigerende	tiltakene	for	å	vise	
at	 disse	 tiltakene	 gir	 bærekraftige	 løsninger	 og	 sikrer	
effektivt	samsvar	med	planen	for	korrigerende	tiltak	som	
ble	framlagt	i	september	og	november	2007.

39)	 Vedkommende	myndigheter	i	Den	islamske	republikk	Iran	
framla	 for	Kommisjonen	26.	mars	2008	dokumentasjon	
om	 en	 detaljert	 framdriftsrapport	 og	 opplysninger	 om	
Mahan	Airs	 gjennomføring	 av	 korrigerende	 tiltak	 som	
følge	av	en	revisjon	av	luftfartsselskapet.	Kommisjonen	
har	til	hensikt	å	undersøke	den	framlagte	dokumentasjonen	
med	henblikk	på	å	kontrollere	om	de	tidligere	avdekkede	
sikkerhetsmanglene	 er	 utbedret	 på	 en	 hensiktsmessig	
måte.

40)	 Før	denne	undersøkelsen	er	avsluttet	anser	Kommisjonen	
at	 det	 for	 tiden	 ikke	 foreligger	 tilstrekkelig	 bevis	 på	 at	
luftfartsselskapet	 har	 gjennomført	 de	 korrigerende	
tiltakene	for	å	fjerne	manglene	som	førte	til	at	selskapet	
ble	oppført	på	fellesskapslisten.

41)	 På	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriterier	 anser	 Kommisjonen	
at	 det	 ikke	 er	 verifisert	 at	 Mahan	 Air	 har	 truffet	 alle	
de	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 oppfylle	 relevante	
sikkerhetsstandarder,	 og	 at	 selskapet	 derfor	 ennå	 ikke	
kan	 fjernes	 fra	 vedlegg	 A.	 Kommisjonen	 vil	 fortsette	
sitt	 samarbeid	 med	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	
islamske	republikk	Iran,	 for	å	overvåke	Mahan	Airlines	
gjennomføring	av	de	korrigerende	tiltakene	og	for	å	sikre	
at	 selskapet	 sørger	 for	 bærekraftige	 løsninger	 på	 lang	

sikt.	Kommisjonen	kommer	for	dette	formål	til	å	foreta	et	
besøk	i	de	nærmeste	månedene.

Luftfartsselskaper	fra	Den	russiske	føderasjon

42)	 Som	 det	 framgår	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 1400/2007,	
har	 visse	 luftfartsselskaper,	 i	 henhold	 til	 en	 beslutning	
truffet	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 russiske	
føderasjon	 av	 26.	 november	 2007,	 tillatelse	 til	 å	 foreta	
flyginger	 til	 Fellesskapet	 forutsatt	 at	 de	 har	 særskilt	
utstyr.	 Dette	 omfatter	 følgende	 luftfartsselskaper	 og	
luftfartøyer:	Krasnoyarsk	Airlines:	 luftfartøyene	Boeing	
B-737	 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW),	 B-757	
(EI-DUA/DUD/DUC/DUE),	 B-767	 (EI-DMP/DMH),	
Tupolev	 Тu-214	 (RA-65508),	 Тu-154M	 (RA-85720),	
Ural	 Airlines:	 luftfartøyene	 Airbus	 А-320	 (VP-BQY/
BQZ),	 Тu-154M	 (RA-85807/85814/85833/85844),	
Gazpromavia:	 luftfartøyet	 Falcon-900	 (RA-
09000/09001/09006/09008),	Atlant-Soyuz:	 luftfartøyene	
Boeing	 B-737	 (VP-BBL/BBM),	 Тu-154M	 (RA-
85709/85740),	UTAir:	 luftfartøyene	ATR-42	 (VP-BCB/
BCF/BPJ/BPK),	 Gulfstream	 IV	 (RA-10201/10202),	
Тu-154M	 (RA-85805/85808),	 Kavminvodyavia:	
luftfartøyene	Тu-204	(RA-64022/64016),	Тu-154М	(RA-
85715/85826/85746),	 Kuban	Airlines:	 luftfartøyet	 Yak-
42	 (RA-42386/42367/42375),	 Air	 Company	 Yakutia:	
luftfartøyene	 Тu-154М	 (RA-85700/85794)	 og	 B-757-
200	 (VP-BFI),	 Airlines	 400:	 luftfartøyet	 Тu-204	 (RA-
64018/64020).	I	henhold	til	nevnte	beslutning	har	dessuten	
visse	luftfartsselskaper	ikke	tillatelse	til	å	foreta	flyginger	
til	Fellesskapet	med	særskilte	luftfartøyer.	Dette	omfatter	
følgende	 luftfartsselskaper	 og	 luftfartøyer:	 Orenburg	
Airlines:	 luftfartøyet	 Tu-154	 (RA-85768)	 og	 B-737-
400	 (VP-BGQ),	 Air	 Company	 Tatarstan:	 luftfartøyet	
Tu-154	 (RA	85101	og	RA-85109),	Air	Company	Sibir:	
luftfartøyet	B-737-400	(VP-BTA)	og	Rossija:	luftfartøyet	
Tu-154	(RA-85753	og	RA-85835).

43)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 russiske	 føderasjon	
underrettet	 Kommisjonen	 26.	 mars	 2008	 om	 at	 de	
planla	å	endre	sin	beslutning	av	26.	november	2007	om	
driftsbegrensninger	som	er	pålagt	visse	luftfartsselskaper	
med	 lisens	 fra	Den	 russiske	 føderasjon,	 ved	 å	 oppheve	
alle	driftsbegrensninger	for	alle	berørte	luftfartsselskaper	
fra	og	med	25.	april	2008.

44)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 russiske	 føderasjon	
ble	27.	mars	oppfordret	av	Kommisjonen	til	å	framlegge	
for	Kommisjonen	og	Flysikkerhetskomiteen	bevis	på	at	
de	hadde	pålitelige	opplysninger	om	forbedringen	av	de	
berørte	 luftfartsselskapenes	 interne	 overvåkingssystem	
med	hensyn	til	flysikkerheten	som	fikk	dem	til	å	overveie	
en	 beslutning	 om	 å	 oppheve	 driftsbegrensningene	 for	
de	 berørte	 luftfartsselskapene.	Myndighetene	 påtok	 seg	
å	 framlegge	 disse	 opplysningene	 senest	 9.	 april	 2008,	
og	 sammen	med	hvert	 av	de	berørte	 luftfartsselskapene	
å	 gi	 Kommisjonen	 og	 medlemsstatene	 sammendrag	 av	
sikkerhetssituasjonen	 hos	 disse	 luftfartsselskapene	 før	
myndighetenes	 beslutning	 trer	 i	 kraft.	 Dersom	 disse	
opplysningene	 framlegges	 for	 Kommisjonen	 på	 et	
senere	 tidspunkt,	 forpliktet	 vedkommende	 myndigheter	
i	 Den	 russiske	 føderasjon	 seg	 2.	 april	 2008	 overfor	
Flysikkerhetskomiteen	til	å	utsette	ikrafttredelsen	av	den	
planlagte	beslutningen	i	forståelse	med	Kommisjonen.
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45)	 Kommisjonen	merker	seg	den	planlagte	beslutningen	til	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 russiske	 føderasjon,	
og	 har	 til	 hensikt	 å	 undersøke	 det	 materialet	 som	
disse	 myndighetene	 har	 påtatt	 seg	 å	 framlegge,	 i	 lys	
av	 de	 planene	 for	 korrigerende	 tiltak	 som	 de	 berørte	
luftfartsselskaper	tidligere	har	framlagt	for	Kommisjonen.	
Kommisjonen	 har	 til	 hensikt	 å	 samordne	 resultatene	
av	 undersøkelsen	 med	 vedkommende	 myndigheter	 i	
Den	 russiske	 føderasjon	 før	 den	 ovennevnte	 planlagte	
beslutning	trer	i	kraft.

46)	 I	 mellomtiden	 bør	 bestemmelsene	 i	 beslutningen	 til	
vedkommende	 myndigheter	 i	 Den	 russiske	 føderasjon	
av	 26.	 november	 2007	 fortsatt	 gjelde,	 slik	 at	 nevnte	
luftfartsselskapers	 flyginger	 til	 Fellesskapet	 kan	 finne	
sted	bare	på	de	vilkår	som	er	fastsatt	i	nevnte	beslutning	
og	 omhandlet	 i	 betraktning	 34)–36)	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	1400/2007.

47)	 Kommisjonen	 har	 til	 hensikt	 å	 overvåke	 ytelsen	 til	
ovennevnte	 luftfartsselskaper,	 og	 undersøke	 deres	
sikkerhetsstatus	 på	 bakgrunn	 av	 resultatene	 av	
ovennevnte	prosess	med	henblikk	på	å	vedta	eventuelle	
hensiktsmessige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 alle	 relevante	
standarder	 oppfylles	 i	 Fellesskapet,	 idet	 det	 tas	 hensyn	
til	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 7	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2111/2005.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Kirgisistan

48)	 Myndighetene	 i	 Republikken	 Kirgisistan	 har	 framlagt	
dokumentasjon	 for	 Kommisjonen	 som	 viser	 at	 de	 av	
sikkerhetsgrunner	 har	 trukket	 tilbake	 Galaxy	 Airs	
godkjenningssertifikat	 for	 luftfartsselskaper.	 Ettersom	
dette	 luftfartsselskapet	 som	 er	 sertifisert	 i	 Republikken	
Kirgisistan,	 følgelig	 har	 innstilt	 sin	 virksomhet,	 bør	 det	
fjernes	fra	vedlegg	A.

Luftfartsselskaper	fra	Ekvatorial-Guinea

49)	 Kommisjonen	 har	 mottatt	 opplysninger	 om	
at	 luftfartsselskapet	 Ceiba	 Intercontinental	
driver	 kommersielle	 flyginger	 i	 henhold	 til	 et	
godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	som	er	utstedt	
av	 vedkommende	myndigheter	 i	 Ekvatorial-Guinea,	 og	
har	 anmodet	 disse	 myndighetene	 om	 å	 framlegge	 alle	
relevante	opplysninger	om	dette	selskapet.	Vedkommende	
myndigheter	 i	 Ekvatorial-Guinea	 har	 ikke	 svart	 på	
Kommisjonens	anmodning.

50)	 På	grunnlag	av	de	 felles	kriterier	 fastsatt	 i	vedlegget	 til	
forordning	 (EF)	 nr.	 2111/2005	 bør	 luftfartsselskapet	
Ceiba	 Intercontinental	 være	 underlagt	 driftsforbud	 og	
derfor	oppføres	i	vedlegg	A.

51)	 Luftfartsselskapet	 Cronos	 Airlines	 med	 lisens	 fra	
Ekvatorial-Guinea	 har	 framlagt	 en	 anmodning	 for	
Kommisjonen	 om	 å	 bli	 fjernet	 fra	 vedlegg	 A,	 og	 har	
framlagt	 dokumentasjon	 på	 at	 luftfartøyet	 brukes	 på	

grunnlag	av	en	avtale	om	leie	av	luftfartøy	med	besetning	
(«ACMI»-basert	 avtale)	 med	 et	 luftfartsselskap	 med	
lisens	fra	Republikken	Sør-Afrika.

52)	 Kommisjonen	anser	at	de	dokumentene	Cronos	Airlines	
har	 framlagt,	 ikke	 berettiger	 at	 selskapet	 fjernes	 fra	
vedlegg	 A.	 Alle	 luftfartsselskaper	 som	 er	 oppført	
i	 vedlegg	 A,	 kan	 imidlertid	 få	 tillatelse	 til	 å	 utøve	
trafikkrettigheter	ved	å	 leie	 luftfartøy	med	besetning	fra	
luftfartsselskaper	 som	 ikke	 er	 underlagt	 driftsforbud,	
forutsatt	at	relevante	sikkerhetsstandarder	oppfylles.

Luftfartsselskaper	fra	Swaziland

53)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Swaziland	 har	 anmodet	
om	 at	 luftfartsselskapene	 Royal	 Swazi	 Airways	
Corporation	 og	 Scan	Air	 Charter	 fjernes	 fra	 vedlegg	A	
fordi	 disse	 selskapene	 ikke	 lenger	 eier	 luftfartøyer	 og	
derfor	 ikke	 foretar	 flyginger.	 De	 har	 dessuten	 anmodet	
om	 at	 luftfartsselskapet	 Swaziland	 Airlink	 fjernes	 fra	
vedlegg	 A	 fordi	 det	 foretar	 flyginger	 med	 luftfartøyer	
som	 er	 sertifisert,	 vedlikeholdes	 og	 har	 besetning	 som	
har	 lisens	 fra	 Republikken	 Sør-Afrika.	 Vedkommende	
myndigheter	i	Swaziland	validerer	de	berørte	sertifikatene,	
godkjenningene	og	lisensene.

54)	 Når	 det	 gjelder	 Royal	 Swazi	 Airways	 Corporation	 og	
Scan	 Air	 Charter,	 mener	 Kommisjonen	 at	 det	 ikke	 er	
berettiget	 at	 disse	 fjernes	 fra	 vedlegg	 A,	 ettersom	 det	
ikke	 foreligger	bevis	på	at	disse	 selskapene	 ikke	 lenger	
eksisterer.	 Kommisjonen	 mener	 at	 det	 heller	 ikke	 er	
berettiget	 at	 luftfartsselskapet	Swaziland	Airlink	 fjernes	
fra	vedlegg	A.	Luftfartsselskaper	oppført	i	vedlegg	A	kan	
imidlertid	 få	 tillatelse	 til	 å	 utøve	 trafikkrettigheter	 ved	
å	 leie	 et	 luftfartøy	med	besetning	 fra	 et	 luftfartsselskap	
som	ikke	er	underlagt	driftsforbud,	forutsatt	at	relevante	
sikkerhetsstandarder	oppfylles.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Indonesia

55)	 Kommisjonen	mottok	25.	mars	2008	en	ny	handlingsplan	
utarbeidet	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Indonesia,	
som	ikke	var	ledsaget	av	bevis	på	at	den	er	gjennomført,	
og	 som	 viser	 at	 flere	 av	 de	 viktigste	 delmålene	 ikke	
forventes	å	nås	før	i	september	2008.	Disse	opplysningene	
viser	ikke	at	de	nasjonale	myndigheter	på	det	nåværende	
tidspunkt	klarer	å	sikre	tilsyn	med	alle	luftfartsselskapene	
de	sertifiserer,	herunder	Garuda.

56)	 Kommisjonen	vil	fortsette	å	yte	faglig	bistand	og	støtter	
fullt	ut	Indonesias	anstrengelser	for	å	få	gjennomført	de	
tiltak	som	er	nødvendige	for	å	garantere	sikkerheten.
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57)	 Kommisjonen	 anser	 imidlertid	 at	 disse	 myndighetene	
hittil	 ikke	 har	 vist	 at	 de	 har	 gjennomført	 de	 foreslåtte	
korrigerende	 tiltakene	 for	 å	 sikre	 at	 relevante	
sikkerhetsstandarder	 er	 oppfylt,	 og	 derfor	 kan	 ingen	
av	 de	 indonesiske	 luftfartsselskapene	 fjernes	 fra	
fellesskapslisten	på	det	nåværende	tidspunkt,	med	mindre	
et	 av	 luftfartsselskapene	 på	 listen	 og	 vedkommende	
nasjonale	myndigheter	kan	vise	at	ICAO-standardene	er	
oppfylt.

Garuda Indonesia Airline

58)	 Luftfartsselskapet	 Garuda	 Indonesia	 Airline	 framla	
for	 Kommisjonen	 10.	 og	 18.	 mars	 2008	 omfattende	
dokumentasjon	som	blant	annet	omfattet	selskapets	svar	på	
spørsmål	fra	gruppen	av	sakkyndige	fra	Kommisjonen	og	
medlemsstatene	under	inspeksjonsreisen	5.–9.	november	
2007.	Kommisjonen	har	gransket	dokumentasjonen	nøye,	
og	har	anmodet	om	utfyllende	opplysninger	for	å	kunne	
fullføre	 vurderingen	 av	 Garudas	 sikkerhetssituasjon.	
Luftfartsselskapet	har	forpliktet	seg	til	å	framlegge	nevnte	
opplysninger	så	snart	som	mulig.

59)	 Luftfartsselskapet	 framla	 dessuten	 28.	 mars	 2008	 en	
formell	anmodning	om	å	få	 framlegge	sine	synspunkter	
muntlig	 for	 Flysikkerhetskomiteen	 på	 det	 neste	 møtet,	
og	selskapet	fikk	gi	uttrykk	for	sine	synspunkter	3.	april	
2008.

60)	 Kommisjonen	 og	 medlemsstatene	 merket	 seg	 at	
luftfartsselskapet	har	gjort	 framskritt	 i	gjennomføringen	
av	de	korrigerende	tiltak	som	skal	utbedre	de	merknader	
som	 gruppen	 kom	 med	 i	 sin	 rapport.	 De	 merket	 seg	
imidlertid	også	at	for	at	ICAO-standardene	skal	oppfylles,	
må	de	korrigerende	tiltakene	fortsette	og	fullføres	på	en	
rekke	 områder,	 blant	 annet	 må	 hele	 Boeing	 737-flåten	
utstyres	 med	 det	 forbedrede	 terrengvarslingssystemet	
EGPWS,	 luftfartsselskapets	 samlede	 flåte	 må	 utstyres	
med	et	program	for	overvåking	av	flygedata	og	de	interne	
kontrollsystemene	må	forbedres.

61)	 På	bakgrunn	av	vurderingene	framlagt	i	betraktning	55)–
60)	 mener	 Kommisjonen	 at	 luftfartsselskapet	 Garuda	
Indonesia	Airline	ennå	ikke	kan	fjernes	fra	vedlegg	A.

Alminnelige	betraktninger	om	øvrige	luftfartsselskaper	
som	er	oppført	i	vedlegg	A	og	B

62)	 Til	tross	for	uttrykkelige	anmodninger	fra	Kommisjonen	
har	 det	 så	 langt	 ikke	 kommet	 inn	 noen	 bevis	 på	 den	
fullstendige	gjennomføringen	av	egnede	utbedringstiltak	
hos	 de	 andre	 luftfartsselskapene	 som	 er	 oppført	 på	
fellesskapslisten	 som	 ble	 ajourført	 28.	 november	 2007,	
eller	 hos	 myndighetene	 som	 er	 ansvarlige	 for	 det	
forskriftsbestemte	 tilsyn	 med	 disse	 luftfartsselskapene.	
På	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriterier	 er	 vurderingen	
derfor	 at	 disse	 luftfartsselskapene	 fortsatt	 bør	 være	
underlagt	 henholdsvis	 driftsforbud	 (vedlegg	 A)	 eller	
driftsbegrensninger	(vedlegg	B).

63)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Flysikkerhetskomiteen	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	474/2006	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Vedlegg	A	erstattes	med	vedlegg	A	til	denne	forordning.

2.	 Vedlegg	B	erstattes	med	vedlegg	B	til	denne	forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	11.	april	2008.

 For Kommisjonen

	 Jacques	BARROT

 Visepresident

__________
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VEDLEGG A

LISTE	OVER	LUFTFARTSSELSKAPER	SOM	ER	UNDERLAGT	ET	FULLSTENDIG	DRIFTSFORBUD	I	
FELLESSKAPET(1)

Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	som	angitt	i	
selskapets	AOC	(samt	handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	ICAO-

kode
Selskapets	hjemstat

AIR	KORYO Ukjent KOR Den	demokratiske	folkerepublikk	Korea

AIR	WEST	CO.	LTD 004/A AWZ Sudan

ARIANA	AFGHAN	AIRLINES 009 AFG Afghanistan

MAHAN	AIR FS	105 IRM Iran

SILVERBACK	CARGO	FREIGHTERS Ukjent VRB Rwanda

TAAG	ANGOLA	AIRLINES 001 DTA Angola

UKRAINE	CARGO	AIRWAYS 145 UKS Ukraina

UKRAINIAN	MEDITERRANEAN	AIRLINES 164 UKM Ukraina

VOLARE	AVIATION	ENTREPRISE 143 VRE Ukraina

Alle	 luftfartsselskaper	 sertifisert	 av	 myndighetene	
i	 Den	 demokratiske	 republikk	 Kongo	 som	 har	
ansvar	 for	 forskriftsbestemt	 tilsyn,	 herunder	 av	
myndighetene	i	Den	demokratiske	republikk	Kongo,	
herunder

— Den	demokratiske	republikk	Kongo

AFRICA	ONE 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 CFR Den	demokratiske	republikk	Kongo

AFRICAN	AIR	SERVICES	COMMUTER	SPRL 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

AIGLE	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

AIR	BENI 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

AIR	BOYOMA 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

AIR	INFINI 409/CAB/MIN/TC/006/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

AIR	KASAI 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

AIR	NAVETTE 409/CAB/MIN/TC/015/2005 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

AIR	TROPIQUES	S.P.R.L. 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

BEL	GLOB	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

BLUE	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 BUL Den	demokratiske	republikk	Kongo

BRAVO	AIR	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

(1)	 Luftfartsselskaper	oppført	i	vedlegg	A	kan	få	tillatelse	til	å	utøve	trafikkrettigheter	ved	å	leie	et	luftfartøy	med	besetning	(«wet-lease»)	fra	et	luftfartsselskap	som	ikke	
er	underlagt	driftsforbud,	forutsatt	at	det	oppfyller	gjeldende	sikkerhetsstandarder.
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Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	som	angitt	i	
selskapets	AOC	(samt	handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	ICAO-

kode
Selskapets	hjemstat

BUSINESS	AVIATION	S.P.R.L. 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

BUTEMBO	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

CARGO	BULL	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

CETRACA	AVIATION	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/037/2005 CER Den	demokratiske	republikk	Kongo

CHC	STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

COMAIR 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

COMPAGNIE	AFRICAINE	D’AVIATION	(CAA) 409/CAB/MIN/TC/0111/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

DOREN	AIR	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

EL	SAM	AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

ESPACE	AVIATION	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

FILAIR 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

FREE	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

GALAXY	INCORPORATION 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

GOMA	EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

GOMAIR 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

GREAT	LAKE	BUSINESS	COMPANY 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

HEWA	BORA	AIRWAYS	(HBA) 409/CAB/MIN/TC/0108/2006 ALX Den	demokratiske	republikk	Kongo

I.T.A.B.	 —	 INTERNATIONAL	 TRANS	 AIR	
BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

KATANGA	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

KIVU	AIR 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

LIGNES	AÉRIENNES	CONGOLAISES Ministerens	 underskrift	
(forskrift	78/205)

LCG Den	demokratiske	republikk	Kongo

MALU	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

MALILA	AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 MLC Den	demokratiske	republikk	Kongo

MANGO	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

PIVA	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

RWAKABIKA	BUSHI	EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

SAFARI	LOGISTICS	SPRL 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

SAFE	AIR	COMPANY 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo
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SERVICES	AIR 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

SUN	AIR	SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

TEMBO	AIR	SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

THOM’S	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

TMK	AIR	COMMUTER 409/CAB/MIN/TC/020/2005 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

TRACEP	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

TRANS	AIR	CARGO	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

TRANSPORTS	AERIENS	CONGOLAIS	(TRACO) 409/CAB/MIN/TC/0105/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

VIRUNGA	AIR	CHARTER 409/CAB/MIN/TC/018/2005 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

WIMBI	DIRA	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 WDA Den	demokratiske	republikk	Kongo

ZAABU	INTERNATIONAL 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 Ukjent Den	demokratiske	republikk	Kongo

Alle	luftfartsselskaper	sertifisert	av	myndighetene	
i	Ekvatorial-Guinea	som	har	ansvar	for	
forskriftsbestemt	tilsyn,	herunder

Ekvatorial-Guinea

CRONOS	AIRLINES Ukjent Ukjent Equatorial	Guinea

CEIBA	INTERCONTINENTAL Ukjent CEL Equatorial	Guinea

EUROGUINEANA	DE	AVIACION	Y	TRANSPORTES 2006/001/MTTCT/DGAC/
SOPS

EUG Equatorial	Guinea

GENERAL	WORK	AVIACION 002/ANAC n/a Equatorial	Guinea

GETRA	 —	 GUINEA	 ECUATORIAL	 DE	
TRANSPORTES	AEREOS

739 GET Equatorial	Guinea

GUINEA	AIRWAYS 738 n/a Equatorial	Guinea

UTAGE	 —	 UNION	 DE	 TRANSPORT	 AEREO	 DE	
GUINEA	ECUATORIAL

737 UTG Equatorial	Guinea

Alle	luftfartsselskaper	sertifisert	av	
tilsynsmyndighetene	i	Indonesia,	herunder

Indonesia

ADAM	SKY	CONNECTION	AIRLINES 121-036 DHI Indonesia

AIR	PACIFIC	UTAMA 135-020 Ukjent Indonesia

AIRFAST	INDONESIA 135-002 AFE Indonesia

ASCO	NUSA	AIR	TRANSPORT 135-022 Ukjent Indonesia

ASI	PUDJIASTUTI 135-028 Ukjent Indonesia

AVIASTAR	MANDIRI 135-029 Ukjent Indonesia
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BALAI	KALIBRASI	FASITAS	PENERBANGAN 135-031 Ukjent Indonesia

CARDIG	AIR 121-013 Ukjent Indonesia

DABI	AIR	NUSANTARA 135-030 Ukjent Indonesia

DERAYA	AIR	TAXI 135-013 DRY Indonesia

DERAZONA	AIR	SERVICE 135-010 Ukjent Indonesia

DIRGANTARA	AIR	SERVICE 135-014 DIR Indonesia

EASTINDO 135-038 Ukjent Indonesia

EKSPRES	TRANSPORTASI	ANTAR	BENUA 121-019 Ukjent Indonesia

EKSPRES	TRANSPORTASI	ANTAR	BENUA 135-032 Ukjent Indonesia

GARUDA	INDONESIA 121-001 GIA Indonesia

GATARI	AIR	SERVICE 135-018 GHS Indonesia

INDONESIA	AIR	ASIA 121-009 AWQ Indonesia

INDONESIA	AIR	TRANSPORT 135-017 IDA Indonesia

INTAN	ANGKASA	AIR	SERVICE 135-019 Ukjent Indonesia

KARTIKA	AIRLINES 121-003 KAE Indonesia

KURA-KURA	AVIATION 135-016 Ukjent Indonesia

LION	MENTARI	ARILINES 121-010 LNI Indonesia

MANDALA	AIRLINES 121-005 MDL Indonesia

MANUNGGAL	AIR	SERVICE 121-020 Ukjent Indonesia

MEGANTARA	AIRLINES 121-025 Ukjent Indonesia

MERPATI	NUSANTARA 121-002 MNA Indonesia

METRO	BATAVIA 121-007 BTV Indonesia

NATIONAL	UTILITY	HELICOPTER 135-011 Ukjent Indonesia

PELITA	AIR	SERVICE 121-008 PAS Indonesia

PELITA	AIR	SERVICE 135-001 PAS Indonesia

PENERBANGAN	ANGKASA	SEMESTA 135-026 Ukjent Indonesia

PURA	WISATA	BARUNA 135-025 Ukjent Indonesia

REPUBLIC	EXPRES	AIRLINES 121-040 RPH Indonesia
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RIAU	AIRLINES 121-016 RIU Indonesia

SAMPURNA	AIR	NUSANTARA 135-036 Ukjent Indonesia

SMAC 135-015 SMC Indonesia

SRIWIJAYA	AIR 121-035 SJY Indonesia

TRANS	WISATA	PRIMA	AVIATION 121-017 Ukjent Indonesia

TRANSWISATA	PRIMA	AVIATION 135-021 Ukjent Indonesia

TRAVEL	EXPRES	AIRLINES 121-038 XAR Indonesia

TRAVIRA	UTAMA 135-009 Ukjent Indonesia

TRI	MG	INTRA	AIRLINES 121-018 TMG Indonesia

TRI	MG	INTRA	AIRLINES 135-037 TMG Indonesia

TRIGANA	AIR	SERVICE 121-006 TGN Indonesia

TRIGANA	AIR	SERVICE 135-005 TGN Indonesia

WING	ABADI	NUSANTARA 121-012 WON Indonesia

Alle	 luftfartsselskaper	 sertifisert	 av	 myndighetene	
i	 Republikken	 Kirgisistan	 som	 har	 ansvar	 for	
forskriftsbestemt	 tilsyn,	 herunder	 sertifisert	 av	
myndighetene	i	Republikken	Kirgisistan,	herunder

— Republikken	Kirgisistan

AIR	CENTRAL	ASIA 34 AAT Republikken	Kirgisistan

AIR	MANAS 17 MBB Republikken	Kirgisistan

ASIA	ALPHA	AIRWAYS 32 SAL Republikken	Kirgisistan

AVIA	TRAFFIC	COMPANY 23 AVJ Republikken	Kirgisistan

BISTAIR-FEZ	BISHKEK 08 BSC Republikken	Kirgisistan

BOTIR	AVIA 10 BTR Republikken	Kirgisistan

CLICK	AIRWAYS 11 CGK Republikken	Kirgisistan

DAMES 20 DAM Republikken	Kirgisistan

EASTOK	AVIA 15 Ukjent Republikken	Kirgisistan

ESEN	AIR 2 ESD Republikken	Kirgisistan

GOLDEN	RULE	AIRLINES 22 GRS Republikken	Kirgisistan

INTAL	AVIA 27 INL Republikken	Kirgisistan

ITEK	AIR 04 IKA Republikken	Kirgisistan
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KYRGYZ	TRANS	AVIA 31 KTC Republikken	Kirgisistan

KYRGYZSTAN 03 LYN Republikken	Kirgisistan

KYRGYZSTAN	AIRLINES 01 KGA Republikken	Kirgisistan

MAX	AVIA 33 MAI Republikken	Kirgisistan

OHS	AVIA 09 OSH Republikken	Kirgisistan

S	GROUP	AVIATION 6 Ukjent Republikken	Kirgisistan

SKY	GATE	INTERNATIONAL	AVIATION 14 SGD Republikken	Kirgisistan

SKY	WAY	AIR 21 SAB Republikken	Kirgisistan

TENIR	AIRLINES 26 TEB Republikken	Kirgisistan

TRAST	AERO 05 TSJ Republikken	Kirgisistan

Alle	luftfartsselskaper	sertifisert	av	myndighetene	i	
Liberia	som	har	ansvar	for	forskriftsbestemt	tilsyn

— Liberia

Alle	luftfartsselskaper	sertifisert	av	myndighetene	i	
Sierra	Leone	 som	har	ansvar	 for	 forskriftsbestemt	
tilsyn,	 herunder	 av	 myndighetene	 i	 Sierra	 Leone,	
herunder

— — Sierra	Leone

AIR	RUM,	LTD Ukjent RUM Sierra	Leone

BELLVIEW	AIRLINES	(S/L)	LTD Ukjent BVU Sierra	Leone

DESTINY	AIR	SERVICES,	LTD Ukjent DTY Sierra	Leone

HEAVYLIFT	CARGO Ukjent Ukjent Sierra	Leone

ORANGE	AIR	SIERRA	LEONE	LTD Ukjent ORJ Sierra	Leone

PARAMOUNT	AIRLINES,	LTD Ukjent PRR Sierra	Leone

SEVEN	FOUR	EIGHT	AIR	SERVICES	LTD Ukjent SVT Sierra	Leone

TEEBAH	AIRWAYS Ukjent Ukjent Sierra	Leone

Alle	 luftfartsselskaper	 sertifisert	 av	 myndighetene	
i	 Swaziland	 som	 har	 ansvar	 for	 forskriftsbestemt	
tilsyn,	herunder

— — Swaziland

AERO	AFRICA	(PTY)	LTD Ukjent RFC Swaziland

JET	AFRICA	SWAZILAND Ukjent OSW Swaziland

ROYAL	 SWAZI	 NATIONAL	 AIRWAYS	
CORPORATION

Ukjent RSN Swaziland

SCAN	AIR	CHARTER,	LTD Ukjent Ukjent Swaziland

SWAZI	EXPRESS	AIRWAYS Ukjent SWX Swaziland

SWAZILAND	AIRLINK Ukjent SZL Swaziland
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VEDLEGG B

LISTE	 OVER	 LUFTFARTSSELSKAPER	 SOM	 ER	 UNDERLAGT	 DRIFTSBEGRENSNINGER	 I	
FELLESSKAPET(1)

Luftfarts-selskapets	navn	
som	rettssubjekt	som	
angitt	i	selskapets	AOC

(samt	handelsnavn,	dersom	
det	avviker)

Nummer	på	
godkjennings-

sertifikat	for	luftfarts-
selskap	(AOC)

Luftfart-selskapets	
ICAO-kode Selskapets	hjemstat Type	luftfartøy

Registrerings-
merke	og	eventuelt	

serienummer
Regist	rerings	stat

AIR	BANGLADESH 17 BGD Bangladesh B747-269B S2-ADT Bangladesh

AIR	SERVICE	
COMORES

06-819/TA-15/
DGACM

KMD Komorene Hele	flåten	med	
unntak	av:

LET	410	UVP

Hele	flåten	med	
unntak	av:

D6-CAM	(851336)

Komorene

(1)	 Luftfartsselskaper	oppført	i	vedlegg	B	kan	få	tillatelse	til	å	utøve	trafikkrettigheter	ved	å	leie	et	luftfartøy	med	besetning	(«wet-lease»)	fra	et	luftfartsselskap	som	ikke	
er	underlagt	driftsforbud,	forutsatt	at	det	oppfyller	gjeldende	sikkerhetsstandarder.
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EUROPAPARLAMENTET	 OG	 RÅDET	 FOR	 DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	175	nr.	1,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

etter	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Denne	 forordnings	 viktigste	 og	 overordnede	 målsetting	
og	innhold	er	vern	av	miljøet,	og	forordningens	virkninger	
på	internasjonal	handel	er	bare	av	underordnet	betydning.

2)	 Rådsforordning	(EØF)	nr.	259/93	av	1.	februar	1993	om	
overvåking	og	kontroll	av	avfallstransport	innen,	inn	i	og	
ut	 av	Det	 europeiske	 fellesskap(3)	 er	 allerede	 betydelig	
endret	flere	ganger	og	krever	ytterligere	endringer.	Det	er	
særlig	nødvendig	at	innholdet	i	kommisjonsvedtak	94/774/
EF	av	24.	november	1994	om	standardfølgedokumentet	
omhandlet	 i	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 259/93(4)	 og	 i	
kommisjonsvedtak	 1999/412/EF	 av	 3.	 juni	 1999	 om	 et	
spørreskjema	til	bruk	for	medlemsstatene	ved	rapportering	
i	henhold	til	artikkel	41	nr.	2	i	rådsforordning	(EØF)	nr.	
259/93(5)	 innarbeides	 i	 forordningen.	Forordning	 (EØF)	
nr.	259/93	bør	derfor	erstattes	av	klarhetshensyn.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 190	 av	 12.7.2006,	 s.	 1,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	73/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XX	 (Miljø),	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	19.

(1)	 EUT	C	108	av	30.4.2004,	s.	58.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	19.	november	2003	(EUT	C	87	E	av	7.4.2004,	

s.	281),	Rådets	felles	holdning	av	24.	juni	2005	(EUT	C	206	E	av	23.8.2005,	
s.	 1)	 og	 Europaparlamentets	 holdning	 av	 25.	 oktober	 2005	 (ennå	 ikke	
offentliggjort	i	EUT).	Rådsbeslutning	av	29.	mai	2006.

(3)	 EFT	 L	 30	 av	 6.2.1993,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 kommisjons-
forordning	(EF)	nr.	2557/2001	(EFT	L	349	av	31.12.2001,	s.	1).

(4)	 EFT	nr.	L	310	av	3.12.1994,	s.	70.
(5)	 EFT	L	156	av	23.6.1999,	s.	37.

3)	 Rådsbeslutning	93/98/EØF(6)	gjaldt	tilslutning,	på	vegne	
av	Fellesskapet,	til	Basel-konvensjonen	av	22.	mars	1989	
om	kontroll	av	grensekryssende	transport	av	farlig	avfall	
og	dets	disponering(7),	 som	Fellesskapet	har	vært	part	 i	
siden	1994.	Ved	å	vedta	forordning	(EØF)	nr.	259/93	har	
Rådet	 fastsatt	 regler	 for	 å	 begrense	 og	 kontrollere	 slike	
transporter,	 blant	 annet	 utformet	 for	 at	 Fellesskapets	
eksisterende	 ordning	 for	 overvåking	 og	 kontroll	 av	
avfallstransport	 skal	 være	 i	 samsvar	 med	 kravene	 i	
Basel-konvensjonen.

4)	 Rådsbeslutning	97/640/EF(8)	gjaldt	godkjenning	på	vegne	
av	 Fellesskapet	 av	 endringen	 av	 Basel-konvensjonen,	
som	 fastsatt	 i	 partskonferansens	 beslutning	 III/1.	 Ved	
denne	 endringen	 ble	 det	 nedlagt	 forbud	mot	 all	 eksport	
av	 farlig	 avfall	 for	 disponering	 fra	 stater	 på	 listen	
i	 Konvensjonens	 vedlegg	 VII	 til	 stater	 som	 ikke	 er	
oppført	på	denne	listen,	og	dessuten,	med	virkning	fra	1.	
januar	1998,	all	slik	eksport	av	farlig	avfall	omhandlet	i	
Konvensjonens	artikkel	1	nr.	1	bokstav	a)	for	gjenvinning.	
Forordning	 (EØF)	nr.	 259/93	ble	 endret	 tilsvarende	ved	
rådsforordning	(EF)	nr.	120/97(9).

5)	 Ettersom	 Fellesskapet	 har	 godkjent	 OECD-rådets	
vedtak	 C(2001)107/endelig	 versjon	 med	 hensyn	 til	
revisjon	av	vedtak	C(92)39/endelig	versjon	om	kontroll	
med	 grensekryssende	 transport	 av	 avfall	 beregnet	
på	 gjenvinning	 (OECD-vedtak),	 for	 å	 harmonisere	
avfallslister	 med	 Basel-konvensjonen	 og	 revidere	 visse	
andre	 krav,	 må	 innholdet	 i	 nevnte	 vedtak	 innarbeides	 i	
Fellesskapets	regelverk.

6)	 Fellesskapet	har	undertegnet	Stockholm-konvensjonen	av	
22.	mai	2001	om	persistente	organiske	forbindelser.

(6)	 EFT	L	39	av	16.2.1993,	s.	1.
(7)	 EFT	L	39	av	16.2.1993,	s.	3.
(8)	 EFT	L	272	av	4.10.1997,	s.	45.
(9)	 EFT	L	22	av	24.01.1997,	s.	14.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	1013/2006

av	14.	juni	2006

om	overføring	av	avfall(*)

2013/EØS/59/17
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7)	 Det	 er	 viktig	 å	 organisere	 og	 regulere	 overvåking	 og	
kontroll	av	overføring	av	avfall	på	en	måte	som	tar	hensyn	
til	behovet	for	å	bevare,	verne	og	forbedre	miljøkvaliteten	
og	menneskers	 helse,	 og	 som	 fremmer	 en	mer	 ensartet	
anvendelse	av	forordningen	i	hele	Fellesskapet.

8)	 Det	 er	 også	 viktig	 å	 ta	 hensyn	 til	 kravet	 fastsatt	 i	
Basel-konvensjonens	 artikkel	 4	 nr.	 2	 bokstav	 d)	 om	 at	
overføring	av	farlig	avfall	skal	reduseres	til	et	minimum,	
i	 samsvar	 med	 en	 miljømessig	 forsvarlig	 og	 effektiv	
håndtering	av	slikt	avfall.

9)	 Videre	er	det	viktig	å	ta	hensyn	til	den	retten	alle	parter	
i	 Basel-konvensjonen	 har,	 i	 henhold	 til	 konvensjonens	
artikkel	4	nr.	1,	til	å	forby	import	av	farlig	avfall	eller	av	
avfall	på	listen	i	vedlegg	II	til	nevnte	konvensjon.

10)	 Overføring	 av	 avfall	 generert	 av	 væpnede	 styrker	 eller	
hjelpeorganisasjoner	 bør	 unntas	 fra	 virkeområdet	 for	
denne	 forordning	 når	 det	 importeres	 til	 Fellesskapet	 i	
visse	situasjoner	(herunder	transitt	innenfor	Fellesskapet	
når	 avfallet	 importeres	 til	 Fellesskapet).	 Kravene	 i	
folkeretten	 og	 internasjonale	 avtaler	 bør	 oppfylles	 i	
tilknytning	 til	 slik	 overføring.	 I	 slike	 tilfeller	 bør	 alle	
vedkommende	 transittmyndigheter	 og	 vedkommende	
mottakermyndighet	i	Fellesskapet	underrettes	på	forhånd	
om	overføringen	og	dens	bestemmelsessted.

11)	 Det	 er	 nødvendig	 å	 unngå	 overlapping	 med	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1774/2002	
av	 3.	 oktober	 2002	 om	 hygieneregler	 for	 animalske	
biprodukter	 som	 ikke	 er	 beregnet	 på	 konsum(1),	
som	 allerede	 inneholder	 bestemmelser	 som	 omfatter	
generell	 frakt,	 distribusjon	 og	 forflytning	 (innsamling,	
transport,	 håndtering,	 behandling,	 bruk,	 gjenvinning	
eller	 disponering,	 registerføring,	 følgedokumenter	 og	
sporbarhet)	av	animalske	biprodukter	innen,	inn	i	og	ut	av	
Fellesskapet.

12)	 Kommisjonen	bør	 innen	 ikrafttredelsesdatoen	 for	denne	
forordning	rapportere	om	forholdet	mellom	eksisterende	
sektorregelverk	 for	 dyrs	 og	 menneskers	 helse	 og	
bestemmelsene	i	denne	forordning,	og	bør	innen	nevnte	
dato	oversende	alle	forslag	som	er	nødvendig	for	bringe	
nevnte	 regelverk	 i	 samsvar	med	denne	 forordning	 for	å	
oppnå	et	tilsvarende	kontrollnivå.

13)	 Selv	om	overvåking	og	kontroll	av	overføring	av	avfall	
innenfor	 en	 medlemsstat	 er	 en	 sak	 for	 den	 berørte	
medlemsstat,	 bør	 nasjonale	 ordninger	 for	 overføring	 av	
avfall	ta	hensyn	til	behovet	for	samsvar	med	de	tilsvarende	
ordningene	i	Fellesskapet	for	å	sikre	et	høyt	nivå	for	vern	
av	miljøet	og	menneskers	helse.

(1)	 EFT	L	273	av	10.10.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjons-
forordning	(EF)	nr.	416/2005	(EUT	L	66	av	12.3.2005,	s.	10).

14)	 Når	 det	 gjelder	 overføring	 av	 avfall	 for	 disponering	
og	 avfall	 som	 ikke	 er	 oppført	 på	 listen	 i	 vedlegg	 III,	
IIIA	 eller	 IIIB	 for	 gjenvinning,	 er	 det	 hensiktsmessig	
å	 sikre	 best	 mulig	 overvåking	 og	 kontroll	 ved	 å	 kreve	
skriftlig	 forhåndssamtykke	 for	 slik	 overføring.	 En	 slik	
framgangsmåte	bør	i	sin	tur	medføre	en	forhåndsmelding,	
som	gjør	at	vedkommende	myndigheter	kan	bli	behørig	
underrettet	slik	at	de	kan	treffe	alle	nødvendige	tiltak	for	
vern	av	menneskers	helse	og	miljøet.	Dette	bør	også	gi	
de	nevnte	myndigheter	anledning	 til	å	 reise	begrunnede	
innvendinger	mot	slik	overføring.

15)	 Når	 det	 gjelder	 overføring	 av	 avfall	 som	 er	 oppført	 på	
listen	 i	 vedlegg	 III,	 IIIA	 eller	 IIIB	 for	 gjenvinning,	 er	
det	 hensiktsmessig	 å	 sikre	 et	minstenivå	 av	 overvåking	
og	kontroll	ved	å	kreve	at	slike	overføringer	ledsages	av	
visse	opplysninger.

16)	 Med	tanke	på	behovet	for	ensartet	anvendelse	av	denne	
forordning	 og	 for	 å	 sikre	 at	 det	 indre	marked	 fungerer	
på	 en	 tilfredsstillende	 måte,	 er	 det	 nødvendig	 av	
effektivitetshensyn	 å	 kreve	 at	 meldinger	 blir	 behandlet	
hos	vedkommende	avsendermyndighet.

17)	 Det	er	også	viktig	å	tydeliggjøre	systemet	av	finansielle	
garantier	eller	tilsvarende	forsikring.

18)	 Når	 det	 gjelder	 produsentenes	 ansvar	 for	 miljømessig	
forsvarlig	 håndtering	 av	 avfall,	 bør	 meldings-	 og	
transportdokumentene,	der	dette	er	praktisk	mulig,	fylles	
ut	av	produsentene.

19)	 Det	 er	 nødvendig	 å	 sørge	 for	 rett	 saksbehandling	 for	
melderen,	 både	 av	 hensyn	 til	 rettssikkerheten	 og	 for	 å	
sikre	en	ensartet	anvendelse	av	denne	forordning	samt	at	
det	indre	marked	fungerer	på	en	tilfredsstillende	måte.

20)	 Med	hensyn	til	overføring	av	avfall	for	disponering	bør	
medlemsstatene	ta	hensyn	til	nærhetsprinsippet,	prinsippet	
om	 prioritet	 for	 gjenvinning	 og	 selvhjelpsprinsippet	
på	 fellesskapsplan	 og	på	 nasjonalt	 plan,	 i	 samsvar	med	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2006/12/EF	 av	 5.	
april	2006	om	avfall(2),	ved	å	treffe	tiltak	i	samsvar	med	
traktaten	for	generelt	eller	delvis	å	forby	slik	overføring	
eller	systematisk	reise	innvendinger	mot	slik	overføring.	
Det	 bør	 også	 tas	 hensyn	 til	 det	 krav	 som	 er	 fastsatt	 i	
direktiv	2006/12/EF,	der	medlemsstatene	skal	opprette	et	
integrert	og	dekkende	nett	av	avfallsdisponeringsanlegg	
for	at	Fellesskapet	som	helhet	selv	skal	kunne	disponere	
sitt	 avfall	 og	 for	 at	 medlemsstatene	 enkeltvis	 skal	
arbeide	mot	dette	mål,	idet	det	tas	hensyn	til	geografiske	
omstendigheter	 eller	 behovet	 for	 spesialiserte	 anlegg	
for	 visse	 typer	 avfall.	 Medlemsstatene	 bør	 også	 kunne	
sikre	 at	 avfallshåndteringsanlegg	 som	 omfattes	 av	

(2)	 EUT	L	114	av	27.4.2006,	s.	9.
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rådsdirektiv	96/61/EF	av	24.	september	1996	om	integrert	
forebygging	og	 begrensning	 av	 forurensing(1)	 anvender	
de	 beste	 tilgjengelige	 teknikker,	 slik	 de	 er	 definert	 i	
nevnte	 direktiv	 i	 samsvar	 med	 anleggets	 tillatelse,	
og	 at	 avfallet	 blir	 behandlet	 i	 samsvar	 med	 rettslig	
bindende	 miljøvernstandarder	 for	 disponering	 fastsatt	 i	
Fellesskapets	regelverk.

21)	 Når	det	gjelder	overføring	av	avfall	for	gjenvinning,	bør	
medlemsstatene	kunne	sikre	at	de	avfallshåndteringsanlegg	
som	 omfattes	 av	 direktiv	 96/61/EF,	 anvender	 de	 beste	
tilgjengelige	teknikker,	slik	de	er	definert	i	nevnte	direktiv	
i	 samsvar	med	 anleggets	 tillatelse.	Medlemsstatene	 bør	
også	kunne	sikre	at	avfall	blir	behandlet	 i	samsvar	med	
rettslig	 bindende	 miljøvernstandarder	 for	 gjenvinning	
fastsatt	 i	 Fellesskapets	 regelverk,	 og	 at	 avfall,	 idet	 det	
tas	hensyn	til	artikkel	7	nr.	4	i	direktiv	2006/12/EF,	blir	
behandlet	i	samsvar	med	avfallsplaner	fastsatt	i	henhold	
til	nevnte	direktiv,	med	det	formål	å	sikre	gjennomføring	
av	 rettslig	 bindende	 forpliktelser	 for	 material-	 eller	
energigjenvinning	fastsatt	i	Fellesskapets	regelverk.

22)	 Utarbeidingen	av	obligatoriske	krav	til	avfallsanlegg	og	
behandling	 av	 særlige	 typer	 avfall	 på	 fellesskapsplan,	
i	 tillegg	 til	 de	 eksisterende	 bestemmelsene	 i	
fellesskapsretten,	 kan	 bidra	 til	 å	 skape	 et	 høyt	 nivå	 for	
miljøvern	i	hele	Fellesskapet,	bidra	til	å	skape	like	vilkår	
for	resirkulering	samt	bidra	til	å	sikre	at	utviklingen	av	et	
økonomisk	gjennomførbart	indre	marked	for	resirkulering	
ikke	 hemmes.	 Det	 er	 derfor	 behov	 for	 å	 utvikle	 like	
vilkår	 for	 resirkulering	 innenfor	 Fellesskapet	 gjennom	
anvendelsen	 av	 felles	 standarder	 på	 visse	 områder	 der	
dette	er	hensiktsmessig,	og	også	når	det	gjelder	sekundære	
materialer,	 for	 å	 øke	 kvaliteten	 av	 resirkuleringen.	
Kommisjonen	 bør,	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 legge	
fram	forslag	til	slike	standarder	for	særlige	typer	avfall	og	
visse	resirkuleringsanlegg	så	snart	dette	er	praktisk	mulig,	
og	basert	på	ytterligere	undersøkelser	i	sammenheng	med	
avfallsstrategien,	 og	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 eksisterende	
fellesskapsregelverk	 og	 lovgivningen	 i	medlemsstatene.	
I	 mellomtiden	 bør	 det	 på	 visse	 vilkår	 være	 mulig	 å	
reise	 innvendinger	 mot	 planlagte	 overføringer	 der	 den	
tilknyttede	 gjenvinningen	 ikke	 vil	 være	 i	 samsvar	med	
nasjonal	 lovgivning	 om	 gjenvinning	 i	 avsenderstaten.	 I	
mellomtiden	bør	Kommisjonen	også	overvåke	situasjonen	
med	hensyn	til	mulig	uønsket	overføring	av	avfall	til	de	
nye	medlemsstatene,	og	om	nødvendig	legge	fram	egnede	
forslag	rettet	mot	slike	situasjoner.

23)	 Det	 bør	 kreves	 at	 medlemsstatene,	 i	 samsvar	 med	 De	
forente	 nasjoners	 økonomiske	 kommisjon	 for	 Europas	
(UNECE)	 konvensjon	 om	 tilgang	 til	 miljøinformasjon,	
allmenn	 deltakelse	 i	 beslutningsprosesser	 og	 tilgang	 til	
rettsmidler	 i	 saker	 vedrørende	 miljø	 av	 25.	 juni	 1998	

(1)	 EFT	 L	 257	 av	 10.10.1996,	 s.	 26.	Direktivet	 sist	 endret	 ved	 europaparla-	 EFT	 L	 257	 av	 10.10.1996,	 s.	 26.	Direktivet	 sist	 endret	 ved	 europaparla-
ments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	166/2006	(EUT	L	33	av	4.2.2006,	s.	1).

(Århus-konvensjonen),	sikrer	at	relevante	vedkommende	
myndigheter	på	egnede	måter	offentliggjør	opplysninger	
om	meldinger	om	overføringer

24)	 Det	bør	fastsettes	et	krav	om	at	avfall	fra	en	overføring	
som	ikke	kan	fullføres	slik	det	var	ment,	blir	brakt	tilbake	
til	 avsenderstaten	eller	gjenvunnet	 eller	disponert	på	en	
alternativ	måte.

25)	 Det	 bør	 også	 gjøres	 obligatorisk	 for	 den	 person	 hvis	
handling	 er	 årsak	 til	 en	 ulovlig	 overføring,	 å	 ta	 tilbake	
det	 aktuelle	 avfallet	 eller	 treffe	 alternative	 tiltak	 for	
gjenvinning	 eller	 disponering	 av	 avfallet.	Dersom	dette	
ikke	 skjer,	 bør	 vedkommende	 relevante	 avsender-	 eller	
mottakermyndigheter	selv	gripe	inn.

26)	 For	 å	 verne	 miljøet	 i	 de	 stater	 det	 gjelder,	 er	 det	
nødvendig	 å	 tydeliggjøre	 virkeområdet	 for	 det	 forbud	
som	 er	 fastsatt	 i	 samsvar	 med	 Basel-konvensjonen	 om	
eksport	 fra	 Fellesskapet	 av	 alt	 avfall	 for	 disponering	 i	
en	 annen	 tredjestat	 enn	 en	 EFTA-stat	 (Det	 europeiske	
frihandelsforbund).

27)	 Stater	 som	 er	 parter	 i	 avtalen	 om	 Det	 europeiske	
økonomiske	 samarbeidsområde,	 kan	 vedta	 de	
framgangsmåter	 for	 kontroll	 som	 er	 fastsatt	 for	
overføringer	innen	Fellesskapet.

28)	 For	 å	 verne	miljøet	 i	 de	 stater	 det	 gjelder,	 er	 det	 også	
nødvendig	å	tydeliggjøre	virkeområdet	for	forbudet	mot	
eksport	av	farlig	avfall	for	gjenvinning	i	en	stat	som	ikke	
omfattes	av	OECD-vedtaket	og	som	er	fastsatt	i	samsvar	
med	 Basel-konvensjonen.	 Det	 er	 særlig	 nødvendig	 å	
tydeliggjøre	den	listen	over	avfall	som	det	nevnte	forbudet	
får	anvendelse	på,	og	å	sikre	at	den	også	omfatter	avfallet	
oppført	 på	 listen	 i	 vedlegg	 II	 til	 Basel-konvensjonen,	
nemlig	 avfall	 innsamlet	 fra	 husholdningene	 samt	 rester	
fra	forbrenning	av	husholdningsavfall.

29)	 Særlige	ordninger	bør	innføres	for	eksport	av	ikke-farlig	
avfall	 for	 gjenvinning	 i	 stater	 som	 ikke	 omfattes	 av	
OECD-vedtaket,	og	det	bør	 fastsettes	bestemmelser	om	
at	disse	skal	ytterligere	tilpasses	på	et	senere	tidspunkt.

30)	 Import	til	Fellesskapet	av	avfall	for	disponering	bør	tillates	
der	 eksportstaten	 er	 part	 i	 Basel-konvensjonen.	 Import	
til	 Fellesskapet	 av	 avfall	 for	 gjenvinning	 bør	 tillates	
der	 eksportstaten	 er	 en	 stat	 som	 omfattes	 av	 OECD-
vedtaket,	eller	en	stat	som	er	part	i	Basel-konvensjonen.	
I	 andre	 tilfeller	 bør	 import	 imidlertid	 tillates	 bare	
dersom	 eksportstaten	 er	 bundet	 av	 en	 bilateral	 eller	
multilateral	 avtale	 eller	 ordning	 som	 er	 forenlig	 med	
Fellesskapets	 regelverk	 og	 i	 samsvar	med	 artikkel	 11	 i	
Basel-konvensjonen,	 unntatt	 i	 tilfeller	 der	 dette	 ikke	 er	
mulig	 på	 grunn	 av	 krisesituasjoner,	 fredsskapende	 eller	
fredsbevarende	operasjoner	eller	krig.
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31)	 Denne	 forordning	 bør	 anvendes	 i	 samsvar	 med	
internasjonal	sjørett.

32)	 Denne	forordning	bør	ta	hensyn	til	reglene	for	eksport	og	
import	av	avfall	til	og	fra	oversjøiske	land	og	territorier	
fastsatt	 i	 rådsbeslutning	 2001/822/EF	 av	 27.	 november	
2001	 om	 assosieringen	 av	 de	 oversjøiske	 land	 og	
territorier	med	Det	europeiske	fellesskap(1).

33)	 Det	bør	treffes	nødvendige	tiltak,	i	samsvar	med	direktiv	
2006/12/EF	 og	 andre	 deler	 av	 Fellesskapets	 regelverk	
for	 avfall,	 for	 å	 sikre	 at	 avfall	 som	 overføres	 innenfor	
Fellesskapet	 og	 avfall	 som	 importeres	 til	 Fellesskapet,	
under	hele	overføringen	og	fram	til	og	med	gjenvinningen	
i	 mottakerstaten,	 blir	 håndtert	 uten	 at	 det	 setter	
menneskers	helse	i	fare,	og	uten	at	det	benyttes	prosesser	
eller	metoder	som	vil	kunne	skade	miljøet.	Ved	eksport	
fra	Fellesskapet	som	ikke	er	forbudt,	bør	det	treffes	tiltak	
for	 å	 sikre	 at	 avfallet	 blir	 håndtert	 på	 en	 miljømessig	
forsvarlig	 måte	 under	 hele	 overføringen	 og	 fram	 til	
gjenvinningen	 eller	 disponeringen	 i	 den	 mottakende	
tredjestat.	 Det	 anlegg	 som	mottar	 avfallet,	 bør	 drives	 i	
samsvar	 med	 standarder	 for	 vern	 av	 menneskers	 helse	
og	miljøet	som	i	hovedsak	tilsvarer	de	standarder	som	er	
fastsatt	 i	Fellesskapets	 regelverk.	Det	bør	utarbeides	 en	
liste	over	ikke-bindende	retningslinjer,	der	det	kan	søkes	
veiledning	om	miljømessig	forsvarlig	håndtering.

34)	 Medlemsstatene	 bør	 underrette	 Kommisjonen	
om	 gjennomføringen	 av	 denne	 forordning,	 både	
ved	 de	 rapporter	 som	 sendes	 til	 sekretariatet	 for	
Basel-konvensjonen,	 og	 på	 grunnlag	 av	 et	 separat	
spørreskjema.

35)	 Det	er	nødvendig	å	sikre	sikker	og	miljømessig	forsvarlig	
opphogging	 av	 skip	 for	 å	 verne	 menneskers	 helse	 og	
miljøet.	 Videre	 bør	 det	 bemerkes	 at	 et	 skip	 kan	 være	
avfall	 som	 definert	 i	 artikkel	 2	 i	 Basel-konvensjonen	
samtidig	som	det	kan	være	definert	som	et	skip	i	henhold	
til	andre	internasjonale	regler.	Det	er	viktig	å	minne	om	
det	pågående	arbeidet	som	involverer	samarbeid	mellom	
Den	 internasjonale	 arbeidsorganisasjon	 (ILO),	 Den	
internasjonale	sjøfartsorganisasjon	(IMO)	og	sekretariatet	
for	Basel-konvensjonen,	for	å	fastsette	obligatoriske	krav	
på	 globalt	 nivå	 som	 sikrer	 en	 effektiv	 og	 virkningsfull	
løsning	på	problemet	med	opphogging	av	skip.

36)	 Effektivt	 internasjonalt	 samarbeid	 om	 kontroll	 med	
overføring	 av	 avfall	 er	 helt	 nødvendig	 for	 å	 sikre	 at	
overføringer	 av	 farlig	 avfall	 blir	 kontrollert.	Utveksling	
av	informasjon,	felles	ansvar	og	samarbeidstiltak	mellom	
Fellesskapet	 og	 dets	 medlemsstater	 og	 tredjestater	 bør	

(1)	 EFT	L	314	av	30.11.2001,	s.	1.

fremmes	med	 sikte	 på	 å	 sikre	 forsvarlig	 håndtering	 av	
avfall.

37)	 Visse	 vedlegg	 til	 denne	 forordning	 bør	 vedtas	 av	
Kommisjonen	etter	 framgangsmåten	nevnt	 i	 artikkel	18	
nr.	3	 i	direktiv	2006/12/EF.	Denne	 framgangsmåten	bør	
også	komme	til	anvendelse	på	endringen	av	vedleggene	
for	å	ta	hensyn	til	vitenskapelig	og	teknisk	utvikling,	til	
endringer	 i	 relevante	 deler	 av	 Fellesskapets	 regelverk	
eller	til	hendelser	i	forbindelse	med	OECD-vedtaket	eller	
Basel-konvensjonen	 og	 andre	 tilknyttede	 internasjonale	
konvensjoner	og	avtaler.

38)	 Under	 utarbeidingen	 av	 instruksjonene	 for	 utfylling	 av	
meldings-	 og	 transportdokumentene	 i	 vedlegg	 IC	 bør	
Kommisjonen,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 OECD-vedtaket	
og	 Basel-konvensjonen,	 blant	 annet	 presisere	 at	
meldings-	 og	 transportdokumentene,	 i	 den	 utstrekning	
det	 er	 mulig,	 bør	 være	 på	 to	 sider,	 og	 det	 nøyaktige	
tidspunktet	 for	 fullføringen	av	utfyllingen	av	meldings-	
og	 transportdokumentene	 i	 vedlegg	 IA	 og	 IB,	 idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 vedlegg	 II.	 I	 tillegg	 bør	 de	 særlige	
kravene	klargjøres	 i	de	 tilfeller	der	 terminologi	og	krav	
i	 OECD-vedtaket	 eller	 Basel-konvensjonen	 avviker	 fra	
denne	forordning.

39)	 Når	 det	 overveies	 hvilke	 blandinger	 av	 avfall	 som	
skal	 tilføyes	 i	 vedlegg	 IIIA,	 bør	 blant	 annet	 følgende	
opplysninger	 vurderes:	 avfallets	 egenskaper,	 som	 for	
eksempel	dets	mulige	 farlige	egenskaper,	dets	potensial	
for	 forurensning	 og	 dets	 fysiske	 tilstand,	 håndteringen,	
som	 for	 eksempel	 teknologisk	 kapasitet	 til	 å	 gjenvinne	
avfallet	 og	 de	 miljømessige	 fordelene	 som	 følger	 av	
gjenvinningen,	 herunder	 om	 en	 miljømessig	 forsvarlig	
håndtering	av	avfallet	kan	bli	svekket.	Kommisjonen	bør	
arbeide	 for	 at	 vedlegget	 fullføres	 så	 langt	 det	 er	mulig	
før	 ikrafttredelsesdatoen	for	denne	forordning	og	senest	
fullføre	dette	arbeidet	seks	måneder	etter	nevnte	dato.

40)	 Ytterlige	 tiltak	 knyttet	 til	 gjennomføringen	 av	 denne	
forordning	 bør	 også	 vedtas	 av	 Kommisjonen	 etter	
framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 18	 nr.	 3	 i	 direktiv	
2006/12/EF.	 Disse	 tiltakene	 bør	 omfatte	 en	metode	 for	
beregning	av	den	økonomiske	garantien	eller	tilsvarende	
forsikring,	som	om	mulig	bør	fullføres	av	Kommisjonen	
før	den	dato	denne	forordning	får	anvendelse.

41)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	 denne	
forordning,	 bør	 vedtas	 i	 samsvar	 med	 rådsbeslutning	
1999/468/EF	av	28.	juni	1999	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	
som	er	tillagt	Kommisjonen(2).

42)	 Ettersom	målet	for	denne	forordning,	som	er	å	sikre	vern	
av	miljøet	 i	 de	 tilfeller	 der	 avfall	 skal	 overføres,	 ikke	 i	
tilstrekkelig	grad	kan	nås	av	medlemsstatene	og	derfor	på	

(2)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.
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grunn	av	tiltakenes	omfang	og	virkninger	bedre	kan	nås	
på	fellesskapsplan,	kan	Fellesskapet	treffe	tiltak	i	samsvar	
med	 nærhetsprinsippet	 som	 fastsatt	 i	 traktatens	 artikkel	
5.	I	samsvar	med	forholdsmessighetsprinsippet	fastsatt	i	
nevnte	artikkel	går	dette	vedtak	ikke	lenger	enn	det	som	
er	nødvendig	for	å	nå	dette	målet	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

AVDELING	I

VIRKEOMRÅDE	OG	DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde

1.	 Denne	 forordning	 fastsetter	 framgangsmåter	 og	
kontrollordninger	 for	 overføring	 av	 avfall,	 avhengig	 av	
overføringens	 opprinnelse,	 bestemmelsessted	 og	 rute,	 typen	
avfall	 som	 overføres	 og	 typen	 behandling	 som	 avfallet	 skal	
gjennomgå	på	bestemmelsesstedet.

2.	 Denne	forordning	får	anvendelse	på	overføring	av	avfall	

a)	 mellom	 medlemsstater,	 innenfor	 Fellesskapet	 eller	 med	
transitt	gjennom	tredjestater,	

b)	 som	blir	importert	til	Fellesskapet	fra	tredjestater,	

c)	 som	blir	eksportert	fra	Fellesskapet	til	tredjestater,	

d)	 som	 er	 i	 transitt	 gjennom	 Fellesskapet,	 på	 vei	 fra	 og	 til	
tredjestater.

3.	 Denne	forordning	omfatter	ikke:	

a)	 ilandføring	 av	 avfall,	 herunder	 avløpsvann	 og	 rester,	
frambrakt	ved	normal	drift	av	skip	og	offshoreplattformer,	
forutsatt	 at	 slikt	 avfall	 er	 underlagt	 kravene	 i	 Den	
internasjonale	konvensjon	om	hindring	av	forurensning	fra	
skip	(1973),	endret	ved	protokollen	av	1978	(Marpol	73/78),	
eller	andre	bindende	internasjonale	overenskomster,	

b)	 avfall	frambrakt	om	bord	i	kjøretøyer,	tog,	fly	og	skip,	inntil	
slikt	avfall	blir	ilandført	eller	lastet	om	for	å	bli	gjenvunnet	
eller	disponert,	

c)	 overføringer	 av	 radioaktivt	 avfall	 som	 definert	 i	 artikkel	
2	 i	 rådsdirektiv	 92/3/Euratom	 av	 3.	 februar	 1992	 om	
overvåking	 og	 kontroll	 av	 transport	 av	 radioaktivt	 avfall	
mellom	medlemsstatene	og	inn	i	og	ut	av	Fellesskapet(1),	

d)	 overføringer	 som	 er	 underlagt	 godkjenningskravene	 i	
forordning	(EF)	nr.	1774/2002,	

(1)	 EFT	nr.	L	35	av	12.2.1992,	s.	24.

e)	 overføringer	 av	 avfall	 som	 omhandlet	 i	 artikkel	 2	 nr.	 1	
bokstav	 b)	 ii),	 iv)	 og	 v)	 i	 direktiv	 2006/12/EF,	 der	 slik	
overføring	allerede	omfattes	av	andre	deler	av	Fellesskapets	
regelverk	som	inneholder	tilsvarende	bestemmelser,	

f)	 overføringer	av	avfall	fra	Antarktis	inn	i	Fellesskapet	som	
er	i	samsvar	med	kravene	i	Protokollen	om	vern	av	miljøet	
vedlagt	Antarktistraktaten	(1991),	

g)	 import	 til	 Fellesskapet	 av	 avfall	 frambrakt	 av	 væpnede	
styrker	eller	hjelpeorganisasjoner	 i	krisesituasjoner	eller	 i	
fredsskapende	 eller	 fredsbevarende	 operasjoner,	 der	 slikt	
avfall	 blir	 overført	 av	 vedkommende	 væpnede	 styrker	
eller	 hjelpeorganisasjoner,	 eller	 på	 deres	 vegne,	 direkte	
eller	 indirekte	 til	mottakerstaten.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	 alle	
vedkommende	 transittmyndigheter	 og	 vedkommende	
mottakermyndighet	 i	 Fellesskapet	 underrettes	 på	 forhånd	
om	overføringen	og	dens	bestemmelsessted.

4.	 Avfall	 fra	 Antarktis	 som	 overføres	 i	 transitt	 gjennom	
Fellesskapet	til	stater	utenfor	Fellesskapet,	skal	være	underlagt	
artikkel	36	og	49.

5.	 Overføringer	av	avfall	som	utelukkende	skjer	innenfor	en	
medlemsstat,	skal	bare	være	underlagt	artikkel	33.

Artikkel 2

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1.	 «avfall»	det	samme	som	definert	i	artikkel	1	nr.	1	bokstav	
a)	i	direktiv	2006/12/EF,

2.	 «farlig	avfall»	det	samme	som	definert	i	artikkel	1	nr.	4	i	
rådsdirektiv	91/689/EØF	av	12.	desember	1991	om	farlig	
avfall(2),

3.	 «blandet	avfall»	avfall	som	er	resultat	av	en	tilsiktet	eller	
utilsiktet	 blanding	 av	 to	 eller	 flere	 ulike	 typer	 avfall,	 og	
som	 det	 ikke	 finnes	 noen	 enkeltstående	 oppføring	 for	 i	
vedlegg	 III,	 IIIB,	 IV	 og	 IVA.	Avfall	 som	 overføres	 i	 en	
enkeltstående	overføring	av	avfall,	og	som	består	av	to	eller	
flere	typer	avfall,	men	der	hver	av	disse	er	atskilt,	er	ikke	
blandet	avfall,	

4.	 «disponering»	 det	 samme	 som	 definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 1	
bokstav	e)	i	direktiv	2006/12/EF,

5.	 «midlertidig	 behandling	 før	 disponering»	
disponeringsoperasjonene	 D	 13-D	 15	 som	 definert	 i	
vedlegg	II	A	til	direktiv	2006/12/EF,	

6.	 «gjenvinning»	 det	 samme	 som	 definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 1	
bokstav	f)	i	direktiv	2006/12/EF,

(2)	 EFT	nr.	L	377	av	31.12.1991,	s.	20.	Direktivet	endret	ved	direktiv	94/31/EF	
(EFT	L	168	av	2.7.1994,	s.	28).
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7.	 «midlertidig	 behandling	 før	 gjenvinning»	
gjenvinningsoperasjonene	 R	 12	 og	 R	 13	 som	 definert	 i	
vedlegg	II	B	til	direktiv	2006/12/EF,	

8.	 «miljømessig	 forsvarlig	 håndtering»	 at	 alle	 praktisk	
mulige	 tiltak	 treffes	for	å	sikre	at	avfall	blir	håndtert	slik	
at	menneskers	helse	og	miljøet	vernes	mot	skadevirkninger	
som	måtte	være	en	følge	av	slikt	avfall,	

9.	 «produsent»	 enhver	 virksomhet	 som	 gir	 opphav	 til	
avfall	 (opprinnelig	 produsent)	 og/eller	 som	 utfører	
forhåndsbearbeiding,	blanding	eller	andre	typer	bearbeiding	
som	fører	til	en	endring	i	arten	eller	sammensetningen	av	
dette	avfallet	(ny	produsent)	(slik	det	er	definert	i	artikkel	1	
nr.	1	bokstav	b)	i	direktiv	2006/12/EF),	

10.	«besitter»	 produsenten	 av	 avfallet	 eller	 den	 fysiske	 eller	
juridiske	person	som	er	 i	besittelse	av	det	 (og	slik	det	er	
definert	i	artikkel	1	nr.	1	bokstav	c)	i	direktiv	2006/12/EF),	

11.	«innsamler»	 enhver	 som	 utfører	 innsamling	 av	 avfall	
slik	det	er	definert	 i	 artikkel	1	nr.	1	bokstav	g)	 i	direktiv	
2006/12/EF,

12.	«forhandler»	enhver	som	opptrer	på	egne	vegne	ved	kjøp	
og	 påfølgende	 salg	 av	 avfall,	 herunder	 de	 forhandlere	
som	 ikke	 fysisk	 er	 i	 besittelse	 av	 avfallet,	 og	 slik	 det	 er	
omhandlet	i	artikkel	12	i	direktiv	2006/12/EF,	

13.	«megler»	 enhver	 som	 sørger	 for	 gjenvinning	 eller	
disponering	 av	 avfall	 på	 vegne	 av	 andre,	 herunder	 de	
meglere	som	ikke	fysisk	er	i	besittelse	av	avfallet,	slik	det	
omhandles	i	artikkel	12	i	direktiv	2006/12/EF,	

14.	«mottaker»	 den	 person	 eller	 det	 foretak	 underlagt	
mottakerstatens	 jurisdiksjon	 som	avfallet	 transporteres	 til	
med	sikte	på	gjenvinning	eller	disponering,

15.	«melder»	

a)	 ved	en	overføring	fra	en	medlemsstat,	enhver	fysisk	eller	
juridisk	person	underlagt	vedkommende	medlemsstats	
jurisdiksjon	som	har	til	hensikt	å	utføre	eller	få	utført	
en	 overføring	 av	 avfall,	 og	 som	 er	 meldingspliktig.	
Melderen	er	en	av	personene	eller	organene	på	 listen	
nedenfor,	i	den	rekkefølgen	som	framgår	av	listen:	

i)	 den	opprinnelige	produsenten,	eller	

ii)	 den	 godkjente	 nye	 produsenten	 som	 utfører	
operasjoner	før	overføringen	skjer,	eller	

iii)	 en	godkjent	innsamler	som,	fra	ulike	små	mengder	
av	samme	type	avfall	som	samles	inn	fra	en	rekke	
ulike	 kilder,	 har	 satt	 sammen	 overføringen	 som	
skal	starte	fra	ett	enkelt	meldt	sted,	eller	

iv)	 en	 registrert	 forhandler	 som	 er	 gitt	 en	 skriftlig	
bemyndigelse	 av	 den	 opprinnelige	 produsenten,	

den	 nye	 produsenten	 eller	 den	 godkjente	
innsamleren	 som	angitt	 i	 punkt	 i),	 ii)	 og	 iii)	 til	 å	
opptre	på	dennes	vegne	som	melder,

v)	 en	 registrert	 megler	 som	 er	 gitt	 en	 skriftlig	
bemyndigelse	 av	 den	 opprinnelige	 produsenten,	
den	 nye	 produsenten	 eller	 den	 godkjente	
innsamleren	 som	angitt	 i	 punkt	 i),	 ii)	 og	 iii)	 til	 å	
opptre	på	dennes	vegne	som	melder,

vi)	 der	 alle	 de	 personer	 som	 er	 angitt	 i	 henholdsvis	
punkt	i),	ii),	iii),	iv)	og	v),	er	ukjente	eller	insolvente,	
av	besitteren.

Dersom	 en	 melder	 som	 angitt	 i	 punkt	 iv)	 eller	 v)	
ikke	 oppfyller	 noen	 av	 pliktene	 til	 å	 ta	 tilbake	 avfall	
i	 artikkel	 22-25,	 skal	 den	 opprinnelige	 produsenten,	
den	nye	produsenten	eller	den	godkjente	 innsamleren	
som	 angitt	 i	 henholdsvis	 punkt	 i),	 ii)	 eller	 iii)	 som	
gav	 bemyndigelse	 til	 at	 avfallsforhandleren	 eller	
avfallsmegleren	opptrådte	på	dennes	vegne,	anses	for	å	
være	melderen	med	hensyn	til	de	nevnte	pliktene	til	å	ta	
tilbake	avfall.	I	tilfeller	av	ulovlig	overføring	som	blir	
meldt	av	en	forhandler	eller	megler	som	angitt	i	punkt	
iv)	eller	v),	skal	den	person	som	er	angitt	i	punkt	i),	ii)	
eller	iii),	og	som	bemyndiget	vedkommende	forhandler	
eller	megler	til	å	kunne	opptre	på	dennes	vegne,	anses	
for	å	være	melderen	i	henhold	til	denne	forordning,

b)	 ved	 import	 til	 eller	 transitt	 gjennom	 Fellesskapet	 av	
avfall	som	ikke	har	sin	opprinnelse	i	en	medlemsstat,	
enhver	 av	 følgende	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	
underlagt	 mottakerstatens	 jurisdiksjon	 som	 har	 til	
hensikt	å	utføre,	å	få	utført	eller	som	har	fått	utført,	en	
overføring	av	avfall,	enten	

i)	 den	person	som	er	utpekt	i	henhold	til	lovgivningen	
i	mottakerstaten,	eller,	dersom	ingen	slik	person	er	
utpekt,	

ii)	 besitteren	på	det	tidspunkt	eksporten	fant	sted,	

16.	«Basel-konvensjonen»	 Basel-konvensjonen	 av	 22.	 mars	
1989	 om	 kontroll	 av	 grensekryssende	 transport	 av	 farlig	
avfall	og	dets	disponering,	

17.	«OECD-vedtaket»	 OECD-rådets	 vedtak	 C(2001)107/
endelig	versjon	om	revisjon	av	beslutning	C(92)39/endelig	
versjon	 med	 hensyn	 til	 kontroll	 med	 grensekryssende	
transport	av	avfall	beregnet	på	gjenvinning,	

18.	«vedkommende	myndighet»,	

a)	 når	det	gjelder	medlemsstatene,	det	organ	som	er	utpekt	
av	den	berørte	medlemsstat	i	samsvar	med	artikkel	53,	
eller	

b)	 når	 det	 gjelder	 en	 stat	 som	 ikke	 er	 en	 medlemsstat,	
men	 som	 er	 part	 i	 Basel-konvensjonen,	 det	 organ	
som	 er	 utpekt	 av	 nevnte	 stat	 som	 vedkommende	
myndighet	 for	 nevnte	 konvensjons	 formål	 i	 samsvar	
med	konvensjonens	artikkel	5,	eller	
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c)	 når	det	gjelder	en	stat	som	ikke	er	omhandlet	i	verken	
bokstav	 a)	 eller	 bokstav	 b),	 det	 organ	 som	 er	 utpekt	
som	vedkommende	myndighet	av	den	berørte	stat	eller	
region,	eller,	i	mangel	av	slik	utpeking,	den	eventuelle	
reguleringsmyndighet	 for	 staten	 eller	 regionen	 som	
har	 jurisdiksjon	 over	 overføring	 av	 avfall	 for	 enten	
gjenvinning	eller	disponering	eller	transitt,	

19.	«vedkommende	 avsendermyndighet»	 vedkommende	
myndighet	for	det	område	som	overføringen	planlegges	å	
bli	startet	eller	har	startet	fra,	

20.	«vedkommende	 mottakermyndighet»	 vedkommende	
myndighet	 for	 det	 området	 som	 overføringen	 er	 planlagt	
til	 eller	 finner	 sted	 til,	 eller	 der	 avfallet	 blir	 innlastet	 før	
gjenvinning	 eller	 disponering	 i	 et	 område	 som	 ikke	 er	
underlagt	noen	stats	nasjonale	jurisdiksjon,	

21.	«vedkommende	 transittmyndighet»	 vedkommende	
myndighet	 for	 en	 stat,	 bortsett	 fra	 vedkommende	
avsendermyndighets	 eller	 mottakermyndighets	 stat,	 som	
overføringen	er	planlagt	å	finne	sted	gjennom	eller	finner	
sted	gjennom,	

22.	«avsenderstat»	enhver	stat	som	en	overføring	av	avfall	er	
planlagt	å	bli	utført	fra	eller	blir	utført	fra,	

23.	«mottakerstat»	 enhver	 stat	 som	 en	 overføring	 av	 avfall	
er	 planlagt	 til	 eller	 finner	 sted	 til	 for	 gjenvinning	 eller	
disponering	 i	 denne,	 eller	 for	 innlasting	 før	 gjenvinning	
eller	disponering	 i	et	område	som	ikke	er	underlagt	noen	
stats	jurisdiksjon,	

24.	«transittstat»	 enhver	 annen	 stat	 enn	 avsender-	 eller	
mottakerstaten	 som	 det	 planlegges	 eller	 finner	 sted	
overføring	av	avfall	gjennom,	

25.	«område	underlagt	en	stats	jurisdiksjon»	ethvert	land-	eller	
havområde	innenfor	hvilket	en	stat	utøver	administrasjons-	
og	 reguleringsansvar	 i	 samsvar	 med	 folkeretten	 når	 det	
gjelder	vern	av	menneskers	helse	eller	miljøet,	

26.	«oversjøiske	 land	 og	 territorier»	 de	 oversjøiske	 land	
og	 territorier	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 IA	 til	 beslutning	
2001/822/EF,	

27.	«utførselstollsted	 fra	 Fellesskapet»	 det	 tollsted	 som	 er	
definert	 i	 artikkel	 161	 nr.	 5	 i	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	
2913/92	av	12.	oktober	1992	om	innføring	av	Fellesskapets	
tollkodeks(1),	

(1)	 EFT	L	302	av	19.10.1992,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparla-	 EFT	L	302	av	19.10.1992,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparla-
ments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	648/2005	(EUT	L	117	av	4.5.2005,	s.	13).

28.	«utpasseringstollsted	fra	Fellesskapet»	det	tollsted	som	er	
definert	i	artikkel	793	nr.	2	i	rådsforordning	(EØF)	nr.	2454/93	
av	 2.	 juli	 1993	 om	 visse	 gjennomføringsbestemmelser	
til	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 2913/92	 om	 innføring	 av	
Fellesskapets	tollkodeks(2),	

29.	«innpasseringstollsted	 til	 Fellesskapet»	 det	 tollsted	 som	
avfall	 som	 bringes	 inn	 på	 Fellesskapets	 tollområde,	 skal	
føres	til	i	samsvar	med	artikkel	38	nr.	1	i	forordning	(EØF)	
nr.	2913/92,	

30.	«import»	 enhver	 innførsel	 av	 avfall	 til	Fellesskapet,	men	
unntatt	transitt	gjennom	Fellesskapet,	

31.	«eksport»	den	handling	at	 avfall	utføres	 fra	Fellesskapet,	
men	unntatt	transitt	gjennom	Fellesskapet,	

32.	«transitt»	 en	 overføring	 av	 avfall,	 eller	 en	 planlagt	
overføring	av	avfall,	gjennom	en	eller	flere	stater	i	tillegg	
til	avsender-	eller	mottakerstaten,	

33.	«transport»	 forflytning	 av	 avfall	 på	 vei,	 med	 jernbane,	 i	
luften,	på	sjø	eller	innlands	vannveier,	

34.	«overføring»	 transport	 av	 avfall	 for	 gjenvinning	 eller	
disponering	som	planlegges	eller	finner	sted	

a)	 mellom	en	stat	og	en	annen	stat,	eller	

b)	 mellom	en	stat	og	oversjøiske	land	og	territorier	eller	
andre	områder	under	vedkommende	stats	beskyttelse,	
eller	

c)	 mellom	en	stat	og	ethvert	landområde	som	ikke	er	en	
del	av	noen	stat	i	henhold	til	folkeretten,	eller	

d)	 mellom	en	stat	og	Antarktis,	eller	

e)	 fra	en	stat	gjennom	et	av	de	ovennevnte	områdene,	eller	

f)	 innenfor	en	stat	gjennom	et	av	de	ovennevnte	områdene,	
og	som	har	sin	opprinnelse	i	og	avsluttes	i	samme	stat,	
eller	

g)	 fra	 et	 geografisk	 område	 som	 ikke	 er	 underlagt	 noen	
stats	jurisdiksjon,	til	en	stat,	

35.	«ulovlig	 overføring»	 enhver	 overføring	 av	 avfall	 som	 er	
utført	

a)	 uten	at	det	er	gitt	melding	til	alle	berørte	vedkommende	
myndigheter	i	henhold	til	denne	forordning,	eller	

b)	 uten	samtykke	fra	berørte	vedkommende	myndigheter	
i	henhold	til	denne	forordning,	eller	

(2)	 EFT	L	253	av	11.10.1993,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	215/2006	(EUT	L	38	av	9.2.2006,	s.	11).
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c)	 med	samtykke	fra	berørte	vedkommende	myndigheter	
oppnådd	 ved	 bedrageri,	 villedende	 framstilling	 eller	
forfalskning,	eller	

d)	 på	 en	 måte	 som	 ikke	 uttrykkelig	 er	 spesifisert	 i	
meldings-	eller	transportdokumentene	eller	

e)	 på	en	måte	som	fører	til	at	gjenvinning	eller	disponering	
skjer	 i	 strid	 med	 fellesskapsbestemmelser	 eller	
internasjonale	bestemmelser,	eller	

f)	 er	i	strid	med	artikkel	34,	36,	39,	40,	41	og	43,	eller	

g)	 som,	for	overføring	av	avfall	som	omhandlet	i	artikkel	
3	nr.	2	og	4,	er	resultatet	av

i)	 at	avfallet	 ikke	er	oppført	 i	vedlegg	III,	 IIIA	eller	
IIIB,	eller	

ii)	 at	artikkel	3.nr.	4	ikke	er	overholdt,	

iii)	 at	 overføringen	 blir	 utført	 på	 en	 måte	 som	 ikke	
uttrykkelig	 er	 spesifisert	 i	 det	 dokument	 som	
omhandles	i	vedlegg	VII.

AVDELING	II

OVERFØRINGER	INNENFOR	FELLESSKAPET,	MED	
ELLER	UTEN	TRANSITT	GJENNOM	TREDJESTATER

Artikkel 3

Allmenne	framgangsmåter

1.	 Overføringer	av	følgende	typer	avfall	skal	være	underlagt	
framgangsmåten	med	skriftlig	forhåndsmelding	og	–samtykke	
som	fastsatt	i	bestemmelsene	i	denne	avdeling,	

a)	 dersom	avfallet	skal	disponeres,	

alt	avfall,	

b)	 dersom	avfallet	skal	gjenvinnes,	

i)		 avfall	oppført	på	 listen	 i	vedlegg	IV,	som	blant	annet	
omfatter	 avfall	 på	 listen	 i	 vedlegg	 II	 og	 VIII	 til	
Basel-konvensjonen,	

ii)	 avfall	på	listen	i	vedlegg	IVA,	

iii)	 avfall	som	ikke	er	klassifisert	under	en	enkelt	oppføring	
enten	i	vedlegg	III,	IIIB,	IV	eller	IVA,	

iv)	 blandet	avfall	som	ikke	er	klassifisert	under	en	enkelt	
oppføring	enten	i	vedlegg	III,	IIIB,	IV	eller	IVA,	med	
mindre	det	er	oppført	i	vedlegg	IIIA.

2.	 Overføring	av	følgende	avfall	for	gjenvinning	skal	være	
underlagt	de	generelle	opplysningskravene	fastsatt	i	artikkel	18	
dersom	mengden	av	overført	avfall	overstiger	20	kg:	

a)	 avfall	på	listen	i	vedlegg	III	eller	IIIB,

b)	 blandet	 avfall	 som	 ikke	 er	 klassifisert	 under	 en	 enkelt	
oppføring	i	vedlegg	III,	og	som	består	av	to	eller	flere	typer	
avfall	på	listen	i	vedlegg	III,	forutsatt	at	sammensetningen	
av	disse	blandingene	ikke	virker	negativt	 inn	på	avfallets	
miljømessig	 forsvarlige	 gjenvinning,	 og	 forutsatt	 at	 slike	
blandinger	er	oppført	på	listen	i	vedlegg	IIIA	i	samsvar	med	
artikkel	58.

3.	 For	 avfall	 på	 listen	 i	 vedlegg	 III	 skal	 de	 relevante	
bestemmelsene	 komme	 til	 anvendelse	 i	 unntakstilfeller	 som	
om	de	hadde	vært	oppført	i	vedlegg	IV,	dersom	de	utviser	noen	
av	 de	 farlige	 egenskapene	 på	 listen	 i	 vedlegg	 III	 til	 direktiv	
91/689/EØF.	 Disse	 tilfellene	 skal	 behandles	 i	 samsvar	 med	
artikkel	58.

4.	 Overføring	 av	 avfall	 som	 uttrykkelig	 er	 bestemt	 for	
laboratorieanalyse	 for	 å	 vurdere	 enten	 avfallets	 fysiske	 eller	
kjemiske	 egenskaper,	 eller	 for	 å	 avgjøre	 om	 det	 er	 egnet	
for	 gjenvinning	 eller	 disponering,	 skal	 ikke	 være	 underlagt	
framgangsmåten	med	skriftlig	forhåndsmelding	og	–samtykke	
som	beskrevet	i	nr.	1.	Isteden	gjelder	kravene	til	framgangsmåte	
i	 artikkel	 18.	 Mengden	 av	 slikt	 avfall	 som	 unntas	 når	 det	
uttrykkelig	er	bestemt	for	laboratorieanalyse,	skal	settes	til	den	
minste	mengden	som	med	rimelighet	er	nødvendig	 for	på	en	
tilfredsstillende	 måte	 å	 kunne	 utføre	 analysen	 i	 hvert	 enkelt	
tilfelle,	og	skal	ikke	overstige	25	kg.

5.	 Overføring	av	blandet	kommunalt	avfall	(avfallsoppføring	
20	 03	 01)	 innsamlet	 fra	 private	 husholdninger,	 herunder	 der	
slik	innsamling	også	omfatter	slikt	avfall	fra	andre	produsenter,	
til	gjenvinnings-	eller	disponeringsanlegg	skal,	i	samsvar	med	
denne	 forordning,	 være	 underlagt	 de	 samme	 bestemmelsene	
som	overføring	av	avfall	for	disponering.

KAPITTEL	1

Skriftlig	forhåndsmelding	og	-samtykke

Artikkel 4

Melding

Dersom	melderen	har	til	hensikt	å	overføre	avfall	som	omhandlet	
i	 artikkel	 3	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 eller	 b),	 skal	 denne	 gi	 skriftlig	
forhåndsmelding	til	og	via	vedkommende	avsendermyndighet	
og,	dersom	det	gis	en	samlet	melding,	overholde	artikkel	13.

Når	det	gis	melding,	skal	følgende	krav	være	oppfylt:	

1.	 Meldings-	og	transportdokumenter:	

Meldingen	skal	gis	ved	hjelp	av	følgende	dokumenter:	

a)	 meldingsdokumentet	i	henhold	til	vedlegg	IA	og	

b)	 transportdokumentet	i	henhold	til	vedlegg	IB.
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Ved	melding	 skal	melderen	 fylle	 ut	meldingsdokumentet	
og,	der	det	er	relevant,	transportdokumentet.

Når	 melderen	 ikke	 er	 den	 opprinnelige	 produsenten	 i	
samsvar	med	artikkel	2	nr.	15	bokstav	a)	i),	skal	melderen	
påse	at	denne	produsenten	eller	en	av	de	personer	som	er	
angitt	 i	artikkel	2	nr.	15	bokstav	a)	 ii)	eller	 iii),	der	dette	
er	praktisk	mulig,	også	undertegner	meldingsdokumentet	i	
henhold	til	vedlegg	IA.

Meldingsdokumentet	og	transportdokumentet	skal	utstedes	
til	melderen	av	vedkommende	avsendermyndighet.

2.	 Opplysninger	 og	 dokumentasjon	 i	 meldings-	 og	
transportdokumentene:	

Melderen	skal	i	meldingsdokumentet	angi	eller	legge	ved	
opplysninger	 og	 dokumentasjon	 som	 oppført	 på	 listen	
i	 vedlegg	 II	 del	 1.	 Melderen	 skal	 i	 transportdokumentet	
angi	eller	 legge	ved	opplysninger	og	dokumentasjon	som	
omhandles	 i	 vedlegg	 II	 del	 2	 i	 den	 utstrekning	 dette	 er	
mulig	på	meldingstidspunktet.

En	 melding	 skal	 anses	 som	 korrekt	 utfylt	 når	
vedkommende	 avsendermyndighet	 anser	 det	 godtgjort	 at	
meldingsdokumentet	 og	 transportdokumentet	 er	 utfylt	 i	
samsvar	med	første	ledd.

3.	 Tilleggsopplysninger	og	–dokumentasjon:	

Dersom	 noen	 av	 de	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	
anmoder	 om	 dette,	 skal	 melderen	 legge	 fram	
tilleggsopplysninger	 og	 -dokumentasjon.	 En	 liste	 over	
tilleggsopplysninger	og	-dokumentasjon	som	det	vil	kunne	
anmodes	om,	er	omhandlet	i	vedlegg	II	del	3.

En	 melding	 skal	 anses	 for	 å	 være	 behørig	 fullført	 når	
vedkommende	mottakermyndighet	 anser	 det	 godtgjort	 at	
meldingsdokumentet	og	transportdokumentet	er	utfylt,	og	
at	opplysningene	og	dokumentasjonen	på	listen	i	vedlegg	
II	 del	 1	 og	 2,	 samt	 eventuelle	 tilleggsopplysninger	 og	
eventuell	tilleggsdokumentasjon	som	det	er	anmodet	om	i	
samsvar	med	dette	nummer	og	i	henhold	til	vedlegg	II	del	
3,	er	lagt	fram	av	melderen.

4.	 Inngåelse	av	en	kontrakt	mellom	melderen	og	mottakeren:	

Melderen	skal	 inngå	en	kontrakt	som	beskrevet	 i	artikkel	
5	med	mottakeren	om	gjenvinning	eller	disponering	av	det	
meldte	avfallet.

Dokumentasjon	 av	 denne	 kontrakten,	 eller	 en	 erklæring	
som	godtgjør	at	en	slik	kontrakt	foreligger	i	samsvar	med	
vedlegg	 IA,	 skal	 legges	 fram	 for	 berørte	 vedkommende	
myndigheter	på	meldingstidspunktet.	En	kopi	av	kontrakten	
eller	 slik	 dokumentasjon	 som	 berørte	 vedkommende	
myndigheter	anser	for	tilfredsstillende,	skal	legges	fram	av	
melderen	eller	mottakeren	på	anmodning	fra	vedkommende	
myndighet.

5.	 Opprettelse	 av	 en	 økonomisk	 garanti	 eller	 tilsvarende	
forsikring:	

En	 økonomisk	 garanti	 eller	 tilsvarende	 forsikring	 skal	
opprettes,	 slik	det	 er	beskrevet	 i	 artikkel	6.	En	erklæring	
om	dette	skal	gis	av	melderen	ved	at	den	relevante	delen	av	
meldingsdokumentet	i	vedlegg	IA	fylles	ut.

Den	 økonomiske	 garantien	 eller	 tilsvarende	 forsikring	
(eller	 dersom	 vedkommende	 myndighet	 tillater	 det,	
dokumentasjon	 av	 en	 slik	 garanti	 eller	 forsikring,	 eller	
en	 erklæring	 som	godtgjør	 at	 slik	 garanti	 eller	 forsikring	
foreligger)	skal	legges	fram	som	del	av	meldingsdokumentet	
på	 meldingstidspunktet	 eller,	 dersom	 vedkommende	
myndighet	tillater	dette	og	i	henhold	til	nasjonal	lovgivning,	
på	et	gitt	tidspunkt	før	overføringen	starter.

6.	 Meldingens	omfang:	

En	melding	skal	omfatte	overføringen	av	avfall	fra	første	
avsendersted,	 herunder	 avfallets	 midlertidige	 behandling	
før	gjenvinning	eller	disponering.

Dersom	det	 senere	finner	 sted	midlertidige	eller	 endelige	
operasjoner	i	en	annen	stat	enn	den	første	mottakerstaten,	
skal	den	endelige	operasjonen	og	bestemmelsesstedet	angis	
i	meldingen,	og	artikkel	15	bokstav	f)	får	anvendelse.

Hver	 melding	 skal	 bare	 omfatte	 en	 enkelt	
avfallsidentifiseringskode,	med	unntak	av	

a)	 avfall	som	ikke	er	klassifisert	under	en	enkelt	oppføring	
enten	i	vedlegg	III,	IIIB,	IV	eller	IVA.	I	dette	tilfellet	
skal	det	bare	angis	én	type	avfall,	

b)	 blandinger	av	avfall	som	ikke	er	klassifisert	under	en	
enkelt	 oppføring	 enten	 i	 vedlegg	 III,	 IIIB,	 IV	 eller	
IVA,	med	mindre	det	er	oppført	i	vedlegg	IIIA.	I	dette	
tilfellet	skal	koden	for	hver	enkelt	del	av	avfallet	angis	
i	rekkefølge	etter	hvor	viktig	hver	del	er.

Artikkel 5

Kontrakt

1.	 Alle	overføringer	av	avfall	som	det	kreves	melding	om,	
skal	 være	 underlagt	 et	 krav	 om	 at	 det	 skal	 være	 inngått	 en	
kontrakt	mellom	melderen	og	mottakeren	for	gjenvinning	eller	
disponering	av	det	meldte	avfallet.

2.	 Kontrakten	 skal	 være	 inngått	 og	 gjelde	 på	
meldingstidspunktet	 og	 så	 lenge	 overføringen	 varer,	 fram	 til	
det	er	utstedt	en	erklæring	i	samsvar	med	artikkel	15	bokstav	
e),	artikkel	16	bokstav	e)	eller	eventuelt	artikkel	15	bokstav	d).

3.	 Kontrakten	skal	inneholde	krav	om

a)	 at	 melderen	 skal	 ta	 tilbake	 avfallet	 dersom	 overføringen	
eller	gjenvinningen	eller	disponeringen	ikke	er	fullført	slik	
det	var	ment,	eller	dersom	overføringen	er	blitt	utført	som	
en	ulovlig	overføring,	i	samsvar	med	artikkel	22	og	artikkel	
24	nr.	2,	



Nr.	59/586 24.10.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

b)	 at	mottakeren	skal	gjenvinne	eller	disponere	avfallet	dersom	
overføringen	 er	 blitt	 utført	 som	 en	 ulovlig	 overføring,	 i	
samsvar	med	artikkel	24	nr.	3,	og	

c)	 at	 anlegget	 skal	 legge	 fram,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 16	
bokstav	 e),	 en	 erklæring	 som	 bekrefter	 at	 avfallet	 er	
gjenvunnet	 eller	 disponert,	 i	 samsvar	 med	 meldingen	
og	de	vilkår	 som	er	 angitt	 i	 denne	 samt	kravene	 i	 denne	
forordning.

4.	 Dersom	det	overførte	avfallet	er	bestemt	for	midlertidig	
behandling	før	gjenvinning	eller	disponering,	skal	kontrakten	
inneholde	følgende	tilleggsplikter:

a)	 en	 plikt	 for	 anlegget	 som	 er	 bestemmelsesstedet	 for	
avfallet,	til	å	legge	fram,	i	samsvar	med	artikkel	15	bokstav	
d)	 og	 eventuelt	 artikkel	 15	bokstav	 e),	 en	 erklæring	 som	
bekrefter	at	avfallet	er	gjenvunnet	eller	disponert	i	samsvar	
med	meldingen	 og	med	 de	 vilkår	 som	 er	 angitt	 i	 denne,	
samt	med	kravene	i	denne	forordning,	og	

b)	 en	 plikt	 for	 mottakeren	 til	 eventuelt	 å	 legge	 fram	 en	
melding	 for	den	opprinnelige	vedkommende	myndighet	 i	
den	opprinnelige	avsenderstaten	i	samsvar	med	artikkel	15	
bokstav	f)	ii).

5.	 Dersom	 avfallet	 overføres	 mellom	 to	 virksomheter	
som	 kontrolleres	 av	 samme	 juridiske	 person,	 kan	 kontrakten	
erstattes	med	en	erklæring	fra	vedkommende	juridiske	person	
om	at	denne	påtar	seg	å	gjenvinne	eller	disponere	avfallet.

Artikkel 6

Økonomisk	garanti

1.	 Alle	overføringer	av	avfall	som	det	kreves	melding	for,	
skal	 være	 underlagt	 kravet	 om	 en	 økonomisk	 garanti	 eller	
tilsvarende	forsikring	som	dekker

a)	 transportkostnader,	

b)	 kostnadene	 ved	 gjenvinning	 eller	 disponering,	 herunder	
eventuelle	nødvendige	midlertidige	operasjoner,	og	

c)	 lagringskostnader	i	90	dager.

2.	 Den	økonomiske	garantien	eller	tilsvarende	forsikring	er	
ment	å	dekke	kostnader	som	oppstår	i	forbindelse	med	

a)	 tilfeller	der	en	overføring	eller	gjenvinning	eller	disponering	
ikke	kan	fullføres	som	forutsatt,	som	omhandlet	i	artikkel	
22,	og	

b)	 tilfeller	der	en	overføring	eller	gjenvinning	eller	disponering	
er	ulovlig,	som	omhandlet	i	artikkel	24.

3.	 Den	 økonomiske	 garantien	 eller	 tilsvarende	 forsikring	
skal	stilles	henholdsvis	 tegnes	av	melderen	eller	av	en	annen	
fysisk	eller	juridisk	person	på	melderens	vegne,	og	skal	være	
gjeldende	på	meldingstidspunktet	eller,	dersom	vedkommende	
myndighet	 som	 godkjenner	 den	 økonomiske	 garantien	 eller	
tilsvarende	 forsikring	 tillater	 dette,	 senest	 på	 det	 tidspunkt	

overføringen	 starter,	 og	 får	 anvendelse	 på	 den	 meldte	
overføringen	senest	når	denne	starter.

4.	 Vedkommende	 avsendermyndighet	 skal	 godkjenne	 den	
økonomiske	 garantien	 eller	 tilsvarende	 forsikring,	 herunder	
dekningens	form,	ordlyd	og	beløp.

Når	 det	 imidlertid	 gjelder	 import	 til	 Fellesskapet,	 skal	
vedkommende	 mottakermyndighet	 i	 Fellesskapet	 vurdere	
dekningsbeløpet	 og	 om	 nødvendig	 godkjenne	 en	 økonomisk	
tilleggsgaranti	eller	tilsvarende	tilleggsforsikring.

5.	 Den	 økonomiske	 garantien	 eller	 tilsvarende	 forsikring	
skal	være	gyldig	for	og	dekke	en	meldt	overføring	og	fullføring	
av	gjenvinningen	eller	disponeringen	av	det	meldte	avfallet.

Den	 økonomiske	 garantien	 eller	 tilsvarende	 forsikring	 skal	
frigis	 når	 vedkommende	 berørte	 myndighet	 har	 mottatt	
erklæringen	omhandlet	i	artikkel	16	bokstav	e),	eller	eventuelt	
i	artikkel	15	bokstav	e),	med	hensyn	til	midlertidig	behandling	
før	gjenvinning	eller	disponering.

6.	 Som	 unntak	 fra	 nr.	 5	 kan	 den	 økonomiske	 garantien	
eller	 tilsvarende	 forsikring,	 dersom	 det	 overførte	 avfallet	
er	 bestemt	 for	 midlertidig	 behandling	 før	 gjenvinning	 eller	
disponering,	og	ytterligere	gjenvinning	eller	disponering	finner	
sted	 i	mottakerstaten,	 frigis	 når	 avfallet	 forlater	 anlegget	 for	
midlertidig	 gjenvinning	 eller	 disponering	 og	 vedkommende	
berørte	myndighet	har	mottatt	erklæringen	omhandlet	i	artikkel	
15	bokstav	d).	I	dette	tilfellet	skal	en	eventuell	ny	overføring	
til	et	gjenvinnings-	eller	disponeringsanlegg	omfattes	av	en	ny	
økonomisk	 garanti	 eller	 tilsvarende	 forsikring,	 med	 mindre	
vedkommende	mottakermyndighet	 anser	 det	 for	 godtgjort	 at	
det	 ikke	 er	 påkrevd	 med	 noen	 slik	 økonomisk	 garanti	 eller	
tilsvarende	 forsikring.	 I	 disse	 tilfellene	 skal	 vedkommende	
mottakermyndighet	ha	ansvar	for	plikter	som	oppstår	i	tilfelle	
av	 en	 ulovlig	 overføring,	 eller	 for	 plikten	 til	 å	 ta	 tilbake	
avfall	 dersom	overføringen	 eller	 ytterligere	 gjenvinning	 eller	
disponering	ikke	kan	fullføres	som	forutsatt.

7.	 Vedkommende	 myndighet	 i	 Fellesskapet	 som	 har	
godkjent	 den	 økonomiske	 garantien	 eller	 den	 tilsvarende	
forsikringen,	skal	ha	tilgang	til	garantien	eller	forsikringen,	og	
skal	anvende	finansieringen,	blant	annet	for	betaling	til	andre	
berørte	 myndigheter,	 for	 å	 oppfylle	 pliktene	 som	 oppstår	 i	
samsvar	med	artikkel	23	og	25.

8.	 Ved	en	samlet	melding	i	henhold	 til	artikkel	13	kan	det	
stilles	en	økonomisk	garanti	eller	tegnes	tilsvarende	forsikring	
som	omfatter	deler	 av	den	 samlede	meldingen,	 istedenfor	 en	
økonomisk	 garanti	 eller	 tilsvarende	 forsikring	 som	 omfatter	
hele	den	samlede	meldingen.	I	slike	tilfeller	får	den	økonomiske	
garantien	 eller	 den	 tilsvarende	 forsikringen	 anvendelse	 på	
overføringen	 senest	 når	 den	meldte	 overføringen	den	 gjelder	
for,	starter.

Den	 økonomiske	 garantien	 eller	 tilsvarende	 forsikring	 skal	
frigis	 når	 vedkommende	 berørte	 myndighet	 har	 mottatt	
erklæringen	omhandlet	i	artikkel	16	bokstav	e),	eller	eventuelt	
i	artikkel	15	bokstav	e)	for	de	tilfeller	som	gjelder	midlertidig	
behandling	før	gjenvinning	eller	disponering	av	vedkommende	
avfall.	Nr.	6	får	tilsvarende	anvendelse.
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9.	 Medlemsstatene	 skal	 underrette	 Kommisjonen	 om	
bestemmelser	i	nasjonal	lovgivning	vedtatt	i	henhold	til	denne	
artikkel.

Artikkel 7

Vedkommende	avsendermyndighets	oversending	av	
meldingen

1.	 Når	 meldingen	 er	 korrekt	 utfylt,	 slik	 det	 er	
beskrevet	 i	 artikkel	 4	 nr.	 2	 annet	 ledd,	 skal	 vedkommende	
avsendermyndighet	beholde	en	kopi	av	meldingen	og	oversende	
meldingen	til	vedkommende	mottakermyndighet	med	kopier	til	
alle	berørte	vedkommende	 transittmyndigheter	 samt	meddele	
melderen	at	slik	oversending	er	skjedd.	Dette	skal	skje	innen	
tre	virkedager	etter	at	meldingen	er	mottatt.

2.	 Dersom	 meldingen	 ikke	 er	 korrekt	 utfylt,	 skal	
vedkommende	 avsendermyndighet	 anmode	 om	 opplysninger	
og	dokumentasjon	fra	melderen	i	samsvar	med	i	artikkel	4	nr.	2	
annet	ledd.

Dette	 skal	 skje	 innen	 tre	 virkedager	 etter	 at	 meldingen	 er	
mottatt.

I	 slike	 tilfeller	 skal	 vedkommende	 avsendermyndighet	 ha	
tre	 virkedager	 etter	 at	 de	 har	 mottatt	 opplysningene	 og/eller	
dokumentasjonen	 det	 ble	 anmodet	 om,	 til	 å	 etterkomme	
bestemmelsene	i	nr.	1.

3.	 Når	meldingen	 er	 korrekt	 utfylt,	 slik	 det	 er	 beskrevet	 i	
artikkel	4	nr.	2	annet	ledd,	kan	vedkommende	avsendermyndighet	
innen	 tre	 virkedager	 bestemme	 at	 de	 ikke	 vil	 fortsette	
behandlingen	av	meldingen	dersom	avsendermyndigheten	har	
innvendinger	mot	overføringen	 i	samsvar	med	artikkel	11	og	
12.

Vedkommende	avsendermyndighet	skal	umiddelbart	underrette	
melderen	om	sin	avgjørelse	og	om	disse	innvendingene.

4.	 Dersom	 vedkommende	 avsendermyndighet	 innen	 30	
dager	 etter	 mottakelsen	 av	 meldingen	 ikke	 har	 oversendt	
meldingen	slik	det	kreves	i	henhold	til	nr.	1,	skal	vedkommende	
avsendermyndighet	 på	 anmodning	 gi	melderen	 en	 begrunnet	
forklaring.	Dette	gjelder	ikke	når	anmodningen	om	opplysninger	
omhandlet	i	nr.	2	ikke	er	etterkommet.

Artikkel 8

Vedkommende	berørte	myndigheters	anmodninger	
om	opplysninger	og	dokumentasjon	og	vedkommende	

mottakermyndighets	bekreftelse

1.	 Etter	 vedkommende	 avsendermyndighets	 oversending	
av	meldingen,	 og	 dersom	 noen	 av	 de	 berørte	 vedkommende	
myndigheter	anser	at	er	nødvendig	med	tilleggsopplysninger	og	
–dokumentasjon	som	omhandlet	i	artikkel	4	nr.	3	annet	ledd,	skal	
avsendermyndigheten	anmode	melderen	om	slike	opplysninger	
og	 slik	 dokumentasjon	 og	 underrette	 andre	 vedkommende	
myndigheter	om	denne	anmodningen.	Dette	skal	skje	innen	tre	
virkedager	 etter	 at	meldingen	 er	mottatt.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	
vedkommende	 berørte	 myndigheter	 ha	 tre	 virkedager	 etter	

at	 de	har	mottatt	 opplysningene	og	dokumentasjonen	det	 ble	
anmodet	om	til	å	underrette	vedkommende	mottakermyndighet.

2.	 Når	 vedkommende	 mottakermyndighet	 anser	 at	
meldingen	 er	 behørig	 utført	 som	 beskrevet	 i	 artikkel	 4	 nr.	 3	
annet	ledd,	skal	den	oversende	en	bekreftelse	til	melderen	med	
kopier	 til	 andre	 berørte	 vedkommende	 myndigheter.	 Dette	
skal	 skje	 innen	 tre	 virkedager	 etter	 at	 den	 behørig	 fullførte	
meldingen	er	mottatt.

3.	 Dersom	 vedkommende	 mottakermyndighet	 innen	 30	
dager	etter	å	ha	mottatt	meldingen	ikke	har	bekreftet	meldingen	
slik	 det	 kreves	 i	 henhold	 til	 nr.	 2,	 skal	 vedkommende	
mottakermyndighet	 på	 anmodning	 gi	melderen	 en	 begrunnet	
forklaring.

Artikkel 9

Samtykke	fra	vedkommende	mottakermyndighet,	
avsendermyndighet	og	transittmyndighet	samt	tidsrom	for	

transport,	gjenvinning	eller	disponering

1.	 Vedkommende	 mottakermyndighet,	 avsendermyndighet	
og	 transittmyndighet	 skal	 ha	 30	 dager	 etter	 tidspunktet	 for	
oversending	av	vedkommende	mottakermyndighets	bekreftelse	
i	samsvar	med	artikkel	8,	til	å	treffe	en	av	de	følgende	behørig	
begrunnede,	skriftlige	avgjørelsene	med	hensyn	til	den	meldte	
overføringen:	

a)	 samtykke	uten	vilkår,	

b)	 samtykke	underlagt	vilkår	i	samsvar	med	artikkel	10	eller	

c)	 innvendinger	i	samsvar	med	artikkel	11	og	12.

Stilltiende	samtykke	fra	vedkommende	transittmyndighet	kan	
anses	å	foreligge	dersom	det	ikke	er	reist	innvendinger	innen	
den	nevnte	fristen	på	30	dager.

2.	 Vedkommende	 mottakermyndighet,	 vedkommende	
avsendermyndighet	 og	 eventuelt	 vedkommende	
transittmyndighet	skal	oversende	sitt	samtykke	og	grunnene	for	
dette	skriftlig	til	melderen	innen	fristen	på	30	dager	omhandlet	i	
nr.	1,	med	kopier	til	andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

3.	 Vedkommende	 mottakermyndighet,	 vedkommende	
avsendermyndighet	 og	 eventuelt	 vedkommende	
transittmyndighet	skal	angi	sitt	skriftlige	samtykke	ved	egnet	
stempling,	 undertegning	 og	 datering	 av	meldingsdokumentet	
eller	sine	kopier	av	dette.

4.	 Et	skriftlig	samtykke	til	en	planlagt	overføring	skal	utløpe	
ett	 kalenderår	 etter	 at	 det	 er	 utstedt,	 eller	 på	 et	 annet	 senere	
tidspunkt	 som	 angis	 i	 meldingsdokumentet.	 Dette	 gjelder	
imidlertid	ikke	dersom	vedkommende	berørte	myndigheter	har	
angitt	en	kortere	periode.

5.	 Stilltiende	samtykke	til	en	planlagt	overføring	skal	utløpe	
ett	kalenderår	etter	utløpet	av	fristen	på	30	dager	omhandlet	i	
nr.	1.

6.	 Den	 planlagte	 overføringen	 kan	 bare	 finne	 sted	 etter	 at	
kravene	 i	 artikkel	 16	 bokstav	 a)	 og	 b)	 er	 oppfylt,	 og	 innen	
gyldighetsperioden	til	de	stilltiende	eller	skriftlige	samtykkene	
til	alle	vedkommende	myndigheter.



Nr.	59/588 24.10.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

7.	 Gjenvinning	 eller	 disponering	 av	 avfall	 i	 tilknytning	 til	
en	planlagt	overføring	skal	gjennomføres	senest	ett	kalenderår	
etter	 at	 anlegget	 har	mottatt	 avfallet,	med	mindre	 en	 kortere	
periode	angis	av	vedkommende	berørte	myndigheter.

8.	 Vedkommende	 berørte	 myndigheter	 skal	 trekke	 tilbake	
sitt	samtykke	når	de	får	kjennskap	til	at	

a)	 sammensetningen	av	avfallet	ikke	er	slik	det	er	meldt,	eller	

b)	 de	 pålagte	 vilkårene	 for	 overføringen	 ikke	 er	 overholdt,	
eller	

c)	 avfallet	 ikke	 blir	 gjenvunnet	 eller	 disponert	 i	 samsvar	
med	 tillatelsen	 til	 det	 anlegget	 som	 utfører	 den	 nevnte	
operasjonen,	eller

d)	 avfallet	 skal	 eller	 er	 blitt	 overført,	 gjenvunnet	 eller	
disponert	 på	 en	 måte	 som	 ikke	 er	 i	 samsvar	 med	 de	
opplysningene	som	ble	gitt	i	eller	som	vedlegg	til	meldings-	
og	transportdokumentene.

9.	 Tilbakekalling	 av	 et	 samtykke	 skal	 oversendes	 ved	 en	
offisiell	 underretning	 til	 melderen	 med	 kopier	 til	 de	 andre	
berørte	vedkommende	myndigheter	og	til	mottakeren.

Artikkel 10

Vilkår	for	overføring

1.	 Vedkommende	 avsendermyndighet,	 mottakermyndighet	
og	 transittmyndighet	 kan	 innen	 30	 dager	 etter	
oversendingstidspunktet	 for	 bekreftelsen	 fra	 vedkommende	
mottakermyndighet	 i	 samsvar	med	artikkel	8,	 fastsette	vilkår	
i	forbindelse	med	sitt	samtykke	til	en	meldt	overføring.	Slike	
vilkår	kan	være	basert	på	en	eller	flere	av	grunnene	angitt	enten	
i	artikkel	11	eller	artikkel	12.

2.	 Vedkommende	 avsendermyndighet,	 mottakermyndighet	
og	 transittmyndighet	 kan	 også	 innen	 fristen	 på	 30	 dager	
omhandlet	i	nr.	1	fastsette	vilkår	for	transport	av	avfall	innenfor	
de	 nevnte	 myndigheters	 jurisdiksjon.	 Slike	 transportvilkår	
skal	ikke	være	strengere	enn	slike	som	er	fastsatt	for	lignende	
overføringer	 som	 i	 sin	 helhet	 finner	 sted	 innenfor	 nevnte	
myndigheters	 jurisdiksjon,	 og	 skal	 ta	 behørig	 hensyn	 til	
gjeldende	avtaler,	særlig	relevante	internasjonale	avtaler.

3.	 Vedkommende	 avsendermyndighet,	 mottakermyndighet	
og	 transittmyndighet	 kan	 også,	 innen	 fristen	 på	 30	 dager	
omhandlet	 i	 nr.	 1,	 fastsette	 et	 vilkår	 om	 at	 deres	 samtykke	
skal	anses	for	å	være	trukket	tilbake	dersom	den	økonomiske	
garantien	eller	 tilsvarende	forsikring	 ikke	er	gjeldende	senest	
når	den	meldte	overføringen	starter,	slik	det	kreves	i	artikkel	6	
nr.	3.

4.	 Vilkårene	 skal	 oversendes	 melderen	 skriftlig	 av	 den	
vedkommende	myndighet	 som	 fastsetter	dem,	med	kopier	 til	
andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

Vilkårene	skal	gis	i	eller	som	vedlegg	til	meldingsdokumentet	
fra	relevant	vedkommende	myndighet.

5.	 Vedkommende	 mottakermyndighet	 kan	 også,	 innen	
fristen	på	30	dager	omhandlet	i	nr.	1,	fastsette	et	vilkår	om	at	
anlegget	 som	mottar	 avfallet,	 skal	 ha	 innført	 en	 regelmessig	
registrering	 av	 avfall	 som	kommer	 inn,	 avfall	 som	sendes	ut	
og/eller	forskjellen	mellom	disse,	samt	tilknyttet	gjenvinnings-	
eller	 disponeringsvirksomhet	 i	 henhold	 til	 meldingen	 og	
i	 meldingens	 gyldighetsperiode.	 Slike	 registreringer	 skal	
undertegnes	av	en	person	som	er	juridisk	ansvarlig	for	anlegget,	
og	 sendes	 til	 vedkommende	 mottakermyndighet	 innen	 én	
måned	etter	at	den	meldte	gjenvinningen	eller	disponeringen	er	
fullført.

Artikkel 11

Innvendinger	mot	overføringer	av	avfall	for	disponering

1.	 Dersom	det	er	gitt	melding	om	en	planlagt	overføring	av	
avfall	for	disponering,	kan	vedkommende	mottakermyndighet	
og	 vedkommende	 avsendermyndighet	 innen	 30	 dager	 etter	
tidspunktet	for	oversending	av	bekreftelsen	fra	vedkommende	
mottakermyndighet	i	samsvar	med	artikkel	8,	reise	begrunnede	
innvendinger	basert	på	en	eller	flere	av	følgende	grunner	og	i	
samsvar	med	traktaten:	

a)	 den	 planlagte	 overføringen	 eller	 disponeringen	 ville	 ikke	
være	i	samsvar	med	tiltak	som	er	truffet	for	å	gjennomføre	
nærhetsprinsippet,	prinsippet	om	prioritet	for	gjenvinning	
og	selvhjelpsprinsippet	på	fellesskapsplan	og	på	nasjonalt	
plan	 i	 samsvar	 med	 direktiv	 2006/12/EF,	 for	 helt	 eller	
delvis	å	forby,	eller	for	å	reise	systematiske	innvendinger	
mot,	overføring	av	avfall,	eller	

b)	 den	 planlagte	 overføringen	 eller	 disponeringen	 ville	 ikke	
være	 i	 samsvar	 med	 nasjonal	 lovgivning	 når	 det	 gjelder	
miljøvern,	 offentlig	 orden,	 offentlig	 sikkerhet	 eller	
helsevern	som	gjelder	handlinger	som	finner	sted	i	staten	
som	reiser	innvendingene,	eller	

c)	 melderen	 eller	 mottakeren	 er	 tidligere	 dømt	 for	 ulovlig	
overføring	 eller	 en	 annen	 ulovlig	 handling	 i	 tilknytning	
til	 miljøvern.	 I	 dette	 tilfelle	 kan	 vedkommende	
avsendermyndighet	 og	 mottakermyndighet	 i	 samsvar	
med	nasjonal	 lovgivning	nekte	alle	overføringer	som	den	
aktuelle	personen	er	involvert	i,	eller	

d)	 melderen	 eller	 anlegget	 har	 gjentatte	 ganger	 latt	 være	 å	
opptre	i	samsvar	med	artikkel	15	og	16	i	forbindelse	med	
tidligere	overføringer,	eller	

e)	 medlemsstaten	ønsker	å	utøve	sin	rett	i	henhold	til	artikkel	
4	 nr.	 1	 i	Basel-konvensjonen	 til	 å	 forby	 import	 av	 farlig	
avfall	eller	av	avfall	oppført	på	listen	i	vedlegg	II	til	nevnte	
konvensjon,	eller	

f)	 den	 planlagte	 overføringen	 eller	 disponeringen	 er	 i	
konflikt	 med	 forpliktelser	 som	 følger	 av	 internasjonale	
konvensjoner	 som	 vedkommende	 medlemsstat(er)	 eller	
Fellesskapet	har	inngått,	eller	
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g)	 den	 planlagte	 overføringen	 eller	 disponeringen	 er	 ikke	
i	 samsvar	 med	 direktiv	 2006/12/EF,	 særlig	 direktivets	
artikkel	5	og	7,	samtidig	som	det	tas	hensyn	til	geografiske	
omstendigheter	eller	behovet	for	spesialiserte	installasjoner	
for	visse	typer	avfall,	

i)		 for	 å	 gjennomføre	 selvhjelpsprinsippet	 på	
fellesskapsplan	og	nasjonalt	plan,	eller	

ii)	 dersom	det	spesialiserte	anlegget	må	disponere	avfall	
fra	 en	 mer	 nærliggende	 kilde	 og	 vedkommende	
myndighet	har	gitt	dette	avfallet	prioritet,	eller	

iii)	 for	 å	 sikre	 at	 overføringene	 er	 i	 samsvar	 med	
avfallshåndteringsplanene,	eller	

h)	 avfallet	vil	bli	behandlet	i	et	anlegg	som	omfattes	av	direktiv	
96/61/EF,	 men	 som	 ikke	 benytter	 de	 beste	 tilgjengelige	
teknikker	som	definert	i	nevnte	direktivs	artikkel	9	nr.	4	i	
samsvar	med	anleggets	tillatelse,	eller	

i)	 avfallet	er	blandet	kommunalt	avfall	innsamlet	fra	private	
husholdninger	(avfallsoppføring	20	03	01),	eller	

j)	 det	 berørte	 avfallet	 vil	 ikke	 bli	 behandlet	 i	 samsvar	med	
juridisk	 bindende	 miljøvernstandarder	 i	 forbindelse	 med	
disponeringsoperasjoner	 fastsatt	 i	 Fellesskapets	 regelverk	
(også	i	tilfeller	der	det	er	gitt	midlertidige	unntak).

2.	 Vedkommende	transittmyndighet(er)	kan	innen	fristen	på	
30	dager	omhandlet	i	nr.	1	reise	begrunnede	innvendinger	bare	
basert	på	nr.	1	bokstav	b),	c),	d)	og	f).

3.	 Dersom	 det	 gjelder	 farlig	 avfall	 som	 blir	 produsert	
i	 en	 avsendermedlemsstat	 i	 en	 så	 liten	 samlet	 mengde	 per	
år	 at	 det	 vil	 være	 uøkonomisk	 å	 etablere	 nye,	 spesialiserte	
disponeringsanlegg	 i	 vedkommende	 medlemsstat,	 får	 nr.	 1	
bokstav	a)	ikke	anvendelse.

Vedkommende	 mottakermyndighet	 skal	 samarbeide	 med	
relevant	vedkommende	avsendermyndighet	som	anser	at	dette	
nummer	 og	 ikke	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 skal	 anvendes,	 for	 å	 løse	
spørsmålet	på	tosidig	grunnlag.

Dersom	 det	 ikke	 finnes	 noen	 tilfredsstillende	 løsning,	 kan	
hver	 av	medlemsstatene	 legge	 saken	 fram	 for	Kommisjonen.	
Kommisjonen	 skal	 deretter	 treffe	 en	 avgjørelse	 i	 dette	
spørsmålet	 etter	 framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	 18	 nr.	 3	 i	
direktiv	2006/12/EF.

4.	 Dersom	vedkommende	myndigheter	 innen	fristen	på	30	
dager	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 anser	 at	 problemene	 som	 var	 årsak	
til	deres	 innvendinger,	er	 løst,	skal	de	umiddelbart	underrette	
melderen	 skriftlig	om	dette,	med	kopier	 til	mottakeren	og	 til	
andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

5.	 Dersom	 problemene	 som	 var	 årsak	 til	 innvendingene,	
ikke	 er	 løst	 innen	 fristen	 på	 30	 dager	 omhandlet	 i	 nr.	 1,	 er	
meldingen	ikke	lenger	gyldig.	I	tilfeller	der	melderen	fremdeles	
har	til	hensikt	å	utføre	overføringen,	skal	det	legges	fram	en	ny	
melding,	med	mindre	alle	berørte	vedkommende	myndigheter	
og	melderen	kommer	til	enighet	om	noe	annet.

6.	 Tiltak	 truffet	 av	 medlemsstater	 i	 samsvar	 med	 nr.	 1	
bokstav	a)	for	helt	eller	delvis	å	forby,	eller	reise	systematiske	
innvendinger	mot,	overføringer	av	avfall	for	disponering,	eller	
i	 samsvar	 med	 nr.	 1	 bokstav	 e),	 skal	 umiddelbart	 meddeles	
Kommisjonen,	som	skal	underrette	de	andre	medlemsstatene.

Artikkel 12

Innvendinger	mot	overføring	av	avfall	for	gjenvinning

1.	 Når	 det	 er	 gitt	 melding	 om	 en	 planlagt	 overføring	
av	 avfall	 for	 gjenvinning,	 kan	 vedkommende	 mottaker-	
og	 avsendermyndighet	 innen	 30	 dager	 etter	 tidspunktet	
for	 oversendelse	 av	 bekreftelsen	 fra	 vedkommende	
mottakermyndighet	i	samsvar	med	artikkel	8,	reise	begrunnede	
innvendinger	basert	på	en	eller	flere	av	følgende	grunner	og	i	
samsvar	med	traktaten:	

a)	 den	planlagte	overføringen	 eller	 gjenvinningen	ville	 ikke	
være	i	samsvar	med	direktiv	2006/12/EF,	særlig	artikkel	3,	
4,	7	og	10,	eller	

b)	 den	planlagte	overføringen	 eller	 gjenvinningen	ville	 ikke	
være	 i	 samsvar	 med	 nasjonal	 lovgivning	 med	 hensyn	
til	 miljøvern,	 offentlig	 orden,	 offentlig	 sikkerhet	 eller	
helsevern	 som	 gjelder	 for	 handlinger	 som	 finner	 sted	 i	
staten	som	reiser	innvendingene,	eller	

c)	 den	planlagte	overføringen	 eller	 gjenvinningen	ville	 ikke	
være	i	samsvar	med	avsenderstatens	nasjonale	lovgivning	
om	gjenvinning	av	avfall,	herunder	også	når	den	planlagte	
overføringen	gjelder	avfall	som	er	bestemt	til	gjenvinning	
i	et	anlegg	som	har	 lavere	behandlingsstandarder	 for	den	
aktuelle	 type	avfall	enn	avsenderstatens	anlegg,	men	 idet	
det	tas	hensyn	til	behovet	for	å	sikre	et	velfungerende	indre	
marked.

Dette	får	ikke	anvendelse	dersom	

i)		 det	 foreligger	 tilsvarende	 fellesskapsregelverk,	
særlig	 knyttet	 til	 avfall,	 og	 dersom	 det	 i	 den	
nasjonale	 lovgivningen	 som	 skal	 gjennomføre	 dette	
fellesskapsregelverket	på	nasjonalt	plan,	er	innarbeidet	
minst	 like	 strenge	 krav	 som	 dem	 som	 er	 fastsatt	 i	
fellesskapsregelverket,	

ii)	 gjenvinningsoperasjonen	 i	 mottakerstaten	 finner	 sted	
på	vilkår	som	stort	sett	tilsvarer	dem	som	er	fastsatt	i	
avsenderstatens	nasjonale	lovgivning,	
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iii)	 annen	 nasjonal	 lovgivning	 i	 avsenderstaten	 enn	 den	
lovgivning	 som	omfattes	 av	punkt	 i),	 ikke	 er	meldt	 i	
samsvar	med	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/34/
EF	av	22.	juni	1998	om	en	informasjonsprosedyre	for	
standarder	 og	 tekniske	 forskrifter	 samt	 regler	 for	 in
formasjonssamfunnstjenester(1),	 der	 dette	 kreves	 i	
henhold	til	nevnte	direktiv,	eller	

d)	 melderen	 eller	 mottakeren	 er	 tidligere	 dømt	 for	 ulovlig	
overføring	eller	en	annen	ulovlig	handling	i	tilknytning	til	
miljøvern.	I	dette	tilfelle	kan	vedkommende	avsender-	og	
mottakermyndighet	 i	 samsvar	 med	 nasjonal	 lovgivning	
nekte	 alle	 overføringer	 som	 den	 aktuelle	 personen	 er	
involvert	i,	eller	

e)	 melderen	 eller	 anlegget	 har	 gjentatte	 ganger	 latt	 være	 å	
opptre	i	samsvar	med	artikkel	15	og	16	i	forbindelse	med	
tidligere	overføringer,	eller	

f)	 den	 planlagte	 overføringen	 eller	 gjenvinningen	 er	 i	 strid	
med	forpliktelser	som	følger	av	internasjonale	konvensjoner	
som	vedkommende	medlemsstat(er)	eller	Fellesskapet	har	
inngått,	eller	

g)	 forholdet	mellom	det	avfall	som	kan	gjenvinnes	og	det	som	
ikke	kan	gjenvinnes,	dvs.	anslått	verdi	av	materialet	 som	
kan	endelig	gjenvinnes,	eller	kostnadene	ved	gjenvinningen	
og	kostnadene	ved	disponeringen	av	den	delen	 som	 ikke	
kan	 gjenvinnes,	 ikke	 rettferdiggjør	 gjenvinningen	 ut	 fra	
økonomiske	og/eller	miljømessige	betraktninger,	eller	

h)	 det	avfallet	 som	overføres,	er	bestemt	 for	disponering	og	
ikke	for	gjenvinning,	eller	

i)	 avfallet	vil	bli	behandlet	i	et	anlegg	som	omfattes	av	direktiv	
96/61/EF,	 men	 som	 ikke	 benytter	 de	 beste	 tilgjengelige	
teknikker	som	definert	i	nevnte	direktivs	artikkel	9	nr.	4	i	
samsvar	med	anleggets	tillatelse,	eller	

j)	 vedkommende	 avfall	 vil	 ikke	 bli	 behandlet	 i	 samsvar	
med	 juridisk	 bindende	 miljøvernstandarder	 for	
gjenvinningsoperasjoner	 eller	 juridisk	 bindende	
gjenvinnings-	 eller	 resirkuleringsplikter	 fastsatt	 i	
Fellesskapets	 regelverk	 (også	 i	 tilfeller	 der	 midlertidige	
unntak	er	gitt),	eller	

k)	 vedkommende	avfall	vil	ikke	bli	behandlet	i	samsvar	med	
avfallsplaner	 utarbeidet	 i	 henhold	 til	 artikkel	 7	 i	 direktiv	
2006/12/EF	 for	 å	 sikre	 gjennomføringen	 av	 juridisk	
bindende	gjenvinnings-	eller	resirkuleringsplikter	fastsatt	i	
Fellesskapets	regelverk.

2.	 Vedkommende	transittmyndighet(er)	kan	innen	fristen	på	
30	dager	omhandlet	i	nr.	1	bare	reise	begrunnede	innvendinger	
mot	den	planlagte	overføringen	basert	på	nr.	1	bokstav	b),	d),	e)	
og	f).

3.	 Dersom	vedkommende	myndigheter	 innen	fristen	på	30	
dager	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 anser	 at	 problemene	 som	 var	 årsak	
til	deres	 innvendinger,	er	 løst,	skal	de	umiddelbart	underrette	

(1)	 EFT	L	204	av	21.7.1998,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	tiltredelsesakten	av	
2003.

melderen	 skriftlig	om	dette,	med	kopier	 til	mottakeren	og	 til	
andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

4.	 Dersom	 problemene	 som	 var	 årsak	 til	 innvendingene,	
ikke	 er	 løst	 innen	 fristen	 på	 30	 dager	 omhandlet	 i	 nr.	 1,	 er	
meldingen	ikke	lenger	gyldig.	I	tilfeller	der	melderen	fremdeles	
har	til	hensikt	å	utføre	overføringen	,	skal	det	legges	fram	en	ny	
melding,	med	mindre	alle	berørte	vedkommende	myndigheter	
og	melderen	kommer	til	enighet	om	noe	annet.

5.	 Innvendinger	 som	 vedkommende	 myndigheter	
reiser	 i	 samsvar	 med	 nr.	 1	 bokstav	 c),	 skal	 rapporteres	 av	
medlemsstatene	til	Kommisjonen	i	samsvar	med	artikkel	51.

6.	 Avsendermedlemsstaten	 skal	 underrette	 Kommisjonen	
og	 de	 andre	 medlemsstatene	 om	 hvilke	 deler	 av	 nasjonal	
lovgivning	som	innvendingene	fra	vedkommende	myndigheter	
er	 basert	 på	 i	 samsvar	 med	 nr.	 1	 bokstav	 c),	 og	 skal	 angi	
hvilket	 avfall	 og	 hvilke	 avfallsgjenvinningsoperasjoner	 disse	
innvendingene	gjelder	før	slik	lovgivning	påberopes	for	å	reise	
begrunnede	innvendinger.

Artikkel 13

Samlet	melding

1.	 Melderen	 kan	 gi	 en	 samlet	melding	 som	 omfatter	 flere	
overføringer	 dersom	 følgende	 er	 tilfellet	 for	 hver	 enkelt	
overføring:	

a)	 avfallet	 har	 i	 hovedsak	 de	 samme	 fysiske	 og	 kjemiske	
egenskapene,	og	

b)	 avfallet	blir	overført	til	samme	mottaker	og	samme	anlegg,	
og	

c)	 transportruten	 som	 angis	 i	 meldingsdokumentet	 er	 den	
samme.

2.	 Dersom	den	samme	transportruten	på	grunn	av	uforutsette	
omstendigheter	 ikke	 kan	 følges,	 skal	 melderen	 underrette	
berørte	 vedkommende	 myndigheter	 så	 snart	 som	 mulig,	 og	
om	mulig	før	overføringen	starter	dersom	behovet	for	en	slik	
endring	allerede	er	kjent.

I	tilfeller	der	ruteendringen	er	kjent	før	overføringen	starter,	og	
den	 berører	 andre	 vedkommende	myndigheter	 enn	 dem	 som	
berøres	av	den	samlede	meldingen,	kan	den	samlede	meldingen	
ikke	benyttes,	og	det	skal	gis	ny	melding.

3.	 Vedkommende	berørte	myndigheter	kan	gjøre	avtale	om	
bruk	av	en	samlet	melding	under	forutsetning	av	at	det	senere	
legges	fram	tilleggsopplysninger	og	-dokumentasjon,	i	samsvar	
med	artikkel	4	nr.	2	og	3	annet	ledd.

Artikkel 14

Gjenvinningsanlegg	med	forhåndssamtykke

1.	 Vedkommende	 mottakermyndigheter	 som	 har	
jurisdiksjon	 over	 bestemte	 gjenvinningsanlegg,	 kan	 vedta	 å	
utstede	forhåndssamtykke	til	slike	anlegg.
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Slike	vedtak	skal	være	begrenset	til	en	bestemt	periode,	og	kan	
tilbakekalles	når	som	helst.

2.	 Når	 det	 gjelder	 en	 samlet	 melding	 gitt	 i	 samsvar	
med	 artikkel	 13,	 kan	 gyldighetsperioden	 for	 samtykket	
omhandlet	 i	 artikkel	 9	 nr.	 4	 og	 5	 forlenges	 for	 opptil	 tre	 år	
av	 vedkommende	mottakermyndighet	 etter	 avtale	med	 andre	
berørte	vedkommende	myndigheter.

3.	 Vedkommende	 myndigheter	 som	 vedtar	 å	 utstede	 et	
forhåndssamtykke	til	et	anlegg	i	samsvar	med	nr.	1	og	2,	skal	
underrette	Kommisjonen	og	eventuelt	OECD-sekretariatet	om	

a)	 gjenvinningsanleggets	 navn,	 registreringsnummer	 og	
adresse,	

b)	 en	beskrivelse	av	hvilke	teknologier	som	benyttes,	herunder	
R-kode(r),	

c)	 avfall	som	er	oppført	i	vedlegg	IV	og	IVA,	eller	avfall	som	
vedtaket	gjelder	for,	

d)	 den	samlede	mengden	det	er	gitt	forhåndssamtykke	for,	

e)	 gyldighetsperiode,	

f)	 eventuelle	endringer	i	forhåndssamtykket,	

g)	 eventuelle	endringer	i	de	meldte	opplysningene	og	

h)	 eventuell	tilbakekalling	av	forhåndssamtykket.

For	dette	formål	skal	skjemaet	i	vedlegg	VI	benyttes.

4.	 Som	unntak	fra	artikkel	9,	10	og	12	skal	det	samtykket	
som	er	gitt	i	samsvar	med	artikkel	9,	vilkår	pålagt	i	samsvar	med	
artikkel	10	eller	innvendinger	reist	i	samsvar	med	artikkel	12	av	
vedkommende	berørte	myndigheter,	være	underlagt	en	tidsfrist	
på	sju	virkedager	fra	datoen	vedkommende	mottakermyndighet	
oversendte	bekreftelsen	i	samsvar	med	artikkel	8.

5.	 Uten	hensyn	til	nr.	4	kan	vedkommende	avsendermyndighet	
bestemme	 at	 det	 er	 nødvendig	med	mer	 tid	 for	 å	 framskaffe	
ytterligere	opplysninger	eller	dokumentasjon	fra	melderen.

I	 slike	 tilfeller	 skal	 vedkommende	 myndighet	 innen	 sju	
virkedager	underrette	melderen	 skriftlig	med	kopier	 til	 andre	
berørte	vedkommende	myndigheter.

Den	 samlede	 tiden	 skal	 ikke	 overstige	 30	 dager	 fra	
datoen	 for	 oversending	 av	 bekreftelsen	 fra	 vedkommende	
mottakermyndighet	i	samsvar	med	artikkel	8.

Artikkel 15

Tilleggsbestemmelser	om	midlertidig	behandling	før	
gjenvinning	og	disponering

Overføring	 av	 avfall	 bestemt	 for	 midlertidig	 behandling	 før	
gjenvinning	 eller	 disponering	 skal	 være	 underlagt	 følgende	
tilleggsbestemmelser:	

a)	 Når	 en	 overføring	 av	 avfall	 er	 bestemt	 for	 midlertidig	
behandling	 før	 gjenvinning	 eller	 disponering,	 skal	
alle	 anlegg	 der	 etterfølgende	 midlertidig	 og	 endelig	
gjenvinning	 og	 disponering	 skal	 finne	 sted,	 også	 angis	 i	
meldingsdokumentet,	 i	 tillegg	 til	 den	 første	 midlertidige	
behandlingen	før	gjenvinning	eller	disponering.

b)	 Vedkommende	 avsender-	 og	 mottakermyndighet	 kan	 gi	
samtykke	til	en	overføring	av	avfall	bestemt	for	midlertidig	
behandling	før	gjenvinning	eller	disponering	bare	dersom	
det	 ikke	er	noen	grunn	 til	å	 reise	 innvendinger	 i	 samsvar	
med	artikkel	11	eller	12	mot	transporten(e)	av	avfall	til	de	
anlegg	som	skal	utføre	eventuell	etterfølgende	midlertidig	
eller	endelig	behandling	før	gjenvinning	eller	disponering.

c)	 Innen	tre	dager	etter	at	anlegget	som	utfører	den	midlertidige	
behandlingen	før	gjenvinning	eller	disponering,	har	mottatt	
avfallet,	skal	nevnte	anlegg	gi	en	skriftlig	bekreftelse	på	at	
avfallet	er	mottatt.

Denne	 bekreftelsen	 skal	 gis	 i	 eller	 vedlegges	
transportdokumentet.	 Vedkommende	 anlegg	 skal	 sende	
undertegnede	 kopier	 av	 transportdokumentet	 som	
inneholder	denne	bekreftelsen,	 til	melderen	og	 til	berørte	
vedkommende	myndigheter.

d)	 Så	 snart	 som	mulig,	men	 senest	30	dager	 etter	 fullføring	
av	 den	 midlertidige	 behandlingen	 før	 gjenvinning	 eller	
disponering,	og	senest	innen	ett	kalenderår	eller	en	kortere	
periode	 i	 samsvar	med	artikkel	9	nr.	7	etter	at	avfallet	er	
mottatt,	 skal	 anlegget	 som	utfører	 denne	operasjonen,	 på	
eget	ansvar	bekrefte	at	den	midlertidige	behandlingen	før	
gjenvinning	eller	disponering	er	fullført.

Denne	 erklæringen	 skal	 gis	 i	 eller	 vedlegges	
transportdokumentet.

Det	 berørte	 anlegg	 skal	 sende	 undertegnede	 kopier	 av	
transportdokumentet	 som	 inneholder	 denne	 erklæringen,	
til	melderen	og	til	vedkommende	berørte	myndigheter.

e)	 Når	et	gjenvinnings-	eller	disponeringsanlegg	som	utfører	
en	midlertidig	behandling	før	gjenvinning	eller	disponering,	
leverer	 avfallet	 for	 en	 eventuell	 etterfølgende	midlertidig	
behandling	før	endelig	gjenvinning	eller	disponering	til	et	
anlegg	i	mottakerstaten,	skal	det	så	snart	som	mulig	etter	
at	 avfallet	 er	 levert,	men	 ikke	 senere	 enn	 ett	 kalenderår,	
eller	en	kortere	periode	i	samsvar	med	artikkel	9	nr.	7,	få	en	
erklæring	fra	vedkommende	anlegg	om	at	den	etterfølgende	
endelige	gjenvinningen	eller	disponeringen	er	fullført.	
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Det	berørte	anlegg	som	utfører	en	midlertidig	behandling	
før	 gjenvinning	 eller	 disponering,	 skal	 omgående	
oversende	 relevant(e)	 erklæring(er)	 til	 melderen	 og	
berørte	 vedkommende	 myndigheter,	 som	 identifiserer	
transporten(e)	som	erklæringen	(e)	gjelder.

f)	 Når	en	levering	som	beskrevet	i	bokstav	e)	har	funnet	sted	
til	et	anlegg	som	henholdsvis	er	plassert

i)		 i	 den	 opprinnelige	 avsenderstaten	 eller	 i	 en	 annen	
medlemsstat,	skal	det	kreves	en	ny	melding	i	samsvar	
med	bestemmelsene	i	denne	avdeling,	eller	

ii)	 i	en	tredjestat,	skal	en	ny	melding	kreves	i	samsvar	med	
bestemmelsene	i	denne	forordning,	med	det	 tillegg	at	
bestemmelsene	om	berørte	vedkommende	myndigheter	
også	får	anvendelse	på	den	opprinnelige	vedkommende	
myndighet	i	den	opprinnelige	avsenderstaten.

Artikkel 16

Krav	etter	at	samtykke	til	en	overføring	er	gitt

Etter	at	berørte	vedkommende	myndigheter	har	gitt	samtykke	
til	 en	 meldt	 overføring,	 skal	 alle	 berørte	 foretak	 fylle	 ut	
transportdokumentet,	 eller	 transportdokumentene	 når	 det	
gjelder	 en	 samlet	 melding,	 i	 de	 rubrikker	 som	 er	 angitt,	
undertegne	 det	 eller	 dem	 og	 beholde	 en	 eller	 flere	 kopier.	
Følgende	krav	skal	oppfylles:	

a)	 Melderens	utfylling	av	transportdokumentet:	Når	melderen	
har	 fått	samtykke	fra	vedkommende	avsender-,	mottaker-	
og	 transittmyndigheter,	 eller	 kan	 forutsette	 stilltiende	
samtykke	 fra	 vedkommende	 transittmyndighet,	 skal	
melderen	sette	inn	den	faktiske	datoen	for	overføringen	og	
ellers	så	langt	det	er	mulig	fylle	ut	transportdokumentet.

b)	 Forhåndsopplysninger	 om	 faktisk	 start	 for	 overføringen:	
Melderen	 skal	 sende	 undertegnede	 kopier	 av	 det	 utfylte	
transportdokumentet,	 som	 beskrevet	 under	 bokstav	 a),	
til	 vedkommende	 berørte	 myndigheter	 og	 til	 mottakeren	
minst	tre	virkedager	før	overføringen	starter.

c)	 Dokumenter	 som	 skal	 ledsage	 hver	 transport:	 Melderen	
skal	 beholde	 en	 kopi	 av	 transportdokumentet.	
Transportdokumentet	 og	 kopier	 av	 meldingsdokumentet	
som	 inneholder	 de	 skriftlige	 samtykkene	 og	 vilkårene	
fastsatt	av	berørte	vedkommende	myndigheter	skal	ledsage	
hver	 transport.	 Transportdokumentet	 skal	 beholdes	 av	
anlegget	som	mottar	avfallet.

d)	 Anleggets	 skriftlige	 bekreftelse	 av	 at	 det	 har	 mottatt	
avfallet:	 Innen	 tre	 dager	 etter	 at	 avfallet	 er	 mottatt,	 skal	
anlegget	skriftlig	bekrefte	at	avfallet	er	mottatt.

Denne	 bekreftelsen	 skal	 gis	 i	 eller	 vedlegges	
transportdokumentet.

Anlegget	 skal	 sende	 undertegnede	 kopier	 av	
transportdokumentet	 som	 inneholder	 denne	 bekreftelsen,	
til	melderen	og	til	berørte	vedkommende	myndigheter.

e)	 Anleggets	 erklæring	 om	 endelig	 gjenvinning	 eller	
disponering:	Så	snart	som	mulig,	men	senest	30	dager	etter	
den	endelige	gjenvinningen	eller	disponeringen	og	senest	
ett	 kalenderår,	 eller	 en	 kortere	 periode	 i	 samsvar	 med	
artikkel	9	nr.	7,	etter	at	avfallet	er	mottatt,	skal	anlegget	som	
utfører	gjenvinningen	eller	disponeringen,	på	eget	ansvar	
bekrefte	at	den	endelige	gjenvinningen	eller	disponeringen	
er	fullført.

Denne	 erklæringen	 skal	 gis	 i	 eller	 vedlegges	
transportdokumentet.

Anlegget	 skal	 sende	 undertegnede	 kopier	 av	
transportdokumentet	 som	 inneholder	 denne	 erklæringen,	
til	melderen	og	til	berørte	vedkommende	myndigheter.

Artikkel 17

Endringer	i	overføringen	etter	at	samtykke	er	gitt

1.	 Dersom	 det	 skjer	 vesentlige	 endringer	 i	 detaljer	 i	 og/
eller	 vilkår	 for	 den	 tillatte	 overføringen,	 herunder	 endringer	
av	forutsatt	mengde,	transportrute,	veivalg,	transportdato	eller	
transportør,	 skal	 melderen	 umiddelbart	 underrette	 berørte	
vedkommende	 myndigheter	 og	 mottakeren,	 om	 mulig	 før	
overføringen	starter.

2.	 I	slike	tilfeller	skal	det	legges	fram	en	ny	melding,	med	
mindre	 alle	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	 anser	 at	 de	
foreslåtte	endringene	ikke	krever	noen	ny	melding.

3.	 Dersom	 slike	 endringer	 berører	 andre	 vedkommende	
myndigheter	 enn	 dem	 som	 er	 berørt	 i	 den	 opprinnelige	
meldingen,	skal	det	legges	fram	en	ny	melding.

KAPITTEL	2

Generelle	

Artikkel 18

Avfall	som	skal	ledsages	av	visse	opplysninger

1.	 Avfall	 som	 omhandlet	 i	 artikkel	 3	 nr.	 2	 og	 4	 som	 skal	
overføres,	skal	være	underlagt	følgende	krav	til	framgangsmåte:

a)	 For	 å	 lette	 sporing	 av	 transporter	 av	 nevnte	 avfall	 skal	
den	 person	 underlagt	 avsenderstatens	 jurisdiksjon	 som	
organiserer	overføringen,	sikre	at	avfallet	blir	 ledsaget	av	
det	dokumentet	som	omhandles	i	vedlegg	VII.
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b)	 Dokumentet	 som	 omhandles	 i	 vedlegg	 VII,	 skal	
undertegnes	av	den	person	som	organiserer	overføringen,	
før	 overføringen	 finner	 sted,	 og	 dessuten	 undertegnes	 av	
gjenvinningsanlegget	eller	 laboratoriet	og	mottakeren	når	
vedkommende	avfall	blir	mottatt.

2.	 Den	kontrakten	som	omhandles	i	vedlegg	VII	mellom	den	
person	som	organiserer	overføringen	og	mottakeren	der	avfallet	
gjenvinnes,	 skal	 være	 gjeldende	 når	 overføringen	 starter,	 og	
skal	 dersom	 avfallsoverføringen	 eller	 –gjenvinningen	 ikke	
kan	 fullføres	 slik	 det	 var	ment,	 eller	 dersom	det	 er	 utført	 en	
ulovlig	 overføring,	 inneholde	 en	 plikt	 for	 den	 person	 som	
organiserer	 overføringen,	 eller	 dersom	vedkommende	 person	
ikke	kan	fullføre	overføringen	eller	gjenvinningen	av	avfallet	
(for	eksempel	på	grunn	av	insolvens),	for	mottakeren	til	å

a)	 ta	 avfallet	 tilbake	 eller	 sikre	 at	 det	 gjenvinnes	 på	 en	
alternativ	måte,	og	

b)	 om	nødvendig	sørge	for	lagring	av	avfallet	i	mellomtiden.

Den	 person	 som	 organiserer	 overføringen,	 eller	 mottakeren,	
skal	på	anmodning	fra	berørte	vedkommende	myndighet	legge	
fram	en	kopi	av	kontrakten.

3.	 For	 kontroll-,	 håndhevings-,	 planleggings-	 og	
statistikkformål	 kan	medlemsstatene	 i	 samsvar	med	 nasjonal	
lovgivning	kreve	de	opplysninger	som	omhandles	 i	nr.	1,	 for	
overføringer	som	omfattes	av	denne	artikkel.

4.	 Opplysningene	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 skal	 behandles	 som	
fortrolige	 dersom	 dette	 kreves	 i	 henhold	 til	 Fellesskapets	
regelverk	og	nasjonal	lovgivning.

KAPITTEL 3

Generelle krav

Artikkel 19

Forbud	mot	å	blande	avfall	under	overføringen

Fra	 starten	 av	 overføringen	 til	 avfallet	 er	 mottatt	 i	 et	
gjenvinnings-	eller	disponeringsanlegg,	skal	avfall,	slik	det	er	
angitt	i	meldingsdokumentet	eller	som	omhandlet	i	artikkel	18,	
ikke	blandes	med	annet	avfall.

Artikkel 20

Oppbevaring	av	dokumenter	og	opplysninger

1.	 Alle	dokumenter	som	er	sendt	til	eller	av	vedkommende	
myndigheter	 i	 tilknytning	 til	 en	 meldt	 overføring,	 skal	
oppbevares	 i	 Fellesskapet	 i	 minst	 tre	 år	 fra	 den	 dato	 da	
overføringen	startet,	av	vedkommende	myndigheter,	melderen,	
mottakeren	og	anlegget	som	mottar	avfallet.

2.	 Opplysninger	 som	 er	 gitt	 i	 henhold	 til	 artikkel	 18	 nr.	
1,	 skal	 oppbevares	 i	 Fellesskapet	 i	minst	 tre	 år	 fra	 den	 dato	
da	 overføringen	 startet,	 av	 den	 person	 som	 organiserer	
overføringen,	mottakeren	og	anlegget	som	mottar	avfallet.

Artikkel 21

Offentlig	tilgang	til	meldinger

Vedkommende	 avsendermyndigheter	 eller	 vedkommende	
mottakermyndigheter	 kan	 på	 egnet	 måte	 gjøre	 offentlig	
tilgjengelig,	 for	 eksempel	 på	 Internett,	 opplysninger	 om	
meldinger	om	overføringer	som	de	har	gitt	samtykke	til,	men	
bare	dersom	slike	opplysninger	ikke	er	fortrolige	i	henhold	til	
nasjonal	lovgivning	eller	Fellesskapets	regelverk.

KAPITTEL 4

Artikkel 22

Plikt	til	å	ta	tilbake	avfall	når	en	overføring	ikke	kan	
fullføres	som	forutsatt

1.	 Når	en	berørt	vedkommende	myndighet	blir	oppmerksom	
på	 at	 en	 overføring	 av	 avfall,	 herunder	 avfallets	 gjenvinning	
eller	 disponering,	 ikke	 kan	 fullføres	 som	 forutsatt	 i	 samsvar	
med	 vilkårene	 i	 meldings-	 og	 transportdokumentene	 og/
eller	 kontrakten	 omhandlet	 i	 artikkel	 4	 nr.	 4	 annet	 ledd	 og	 i	
artikkel	 5,	 skal	 den	 umiddelbart	 underrette	 vedkommende	
avsendermyndighet.	 Dersom	 et	 gjenvinnings-	 eller	
disponeringsanlegg	avviser	en	mottatt	overføring,	skal	anlegget	
umiddelbart	underrette	vedkommende	mottakermyndighet.

2.	 Vedkommende	 avsendermyndighet	 skal,	 unntatt	 i	 de	
tilfeller	 som	 er	 omhandlet	 i	 nr.	 3,	 påse	 at	 det	 aktuelle	 avfall	
blir	tatt	tilbake	til	sitt	jurisdiksjonsområde	eller	et	annet	sted	i	
avsenderstaten	av	den	melder	som	er	identifisert	i	samsvar	med	
rekkefølgen	fastsatt	i	artikkel	2	nr.15,	eller,	dersom	dette	ikke	
er	 praktisk	mulig,	 av	 vedkommende	myndighet	 selv	 eller	 av	
en	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 på	 vedkommende	myndighets	
vegne.

Dette	skal	finne	sted	innen	90	dager,	eller	innen	en	periode	som	
kan	avtales	mellom	berørte	vedkommende	myndigheter,	etter	at	
vedkommende	avsendermyndighet	blir	oppmerksom	på,	eller	
av	 vedkommende	mottakermyndighet	 eller	 transittmyndighet	
skriftlig	 er	 blitt	 gjort	 oppmerksom	 på,	 at	 den	 tillatte	
overføringen	 av	 avfall	 eller	 gjenvinning	 eller	 disponering	 av	
avfallet	ikke	kan	fullføres,	og	er	blitt	underrettet	om	grunnen(e)	
til	dette.	At	vedkommende	mottaker-	eller	transittmyndigheter	
blir	oppmerksom	på	dette,	kan	være	en	følge	av	opplysninger	
som	blir	oversendt	til	disse	fra	blant	annet	andre	vedkommende	
myndigheter.

3.	 Plikten	 til	 å	 ta	 tilbake	avfall	 i	henhold	 til	nr.	2	 får	 ikke	
anvendelse	 dersom	 vedkommende	 avsendermyndigheter,	
transittmyndigheter	og	mottakermyndigheter	som	er	involvert	
i	 disponering	 eller	 gjenvinning	 av	 avfallet,	 er	 overbevist	 om	
at	 avfallet	 kan	 gjenvinnes	 eller	 disponeres	 på	 en	 alternativ	
måte	 i	 mottakerstaten	 eller	 et	 annet	 sted	 av	 melderen	 eller,	
dersom	 dette	 ikke	 er	 praktisk	 mulig,	 av	 vedkommende	
avsendermyndighet	eller	av	en	fysisk	eller	 juridisk	person	på	
vedkommende	myndighets	vegne.

Plikten	til	å	ta	tilbake	avfall	i	nr.	2	får	ikke	anvendelse	dersom	
det	 overførte	 avfallet	 i	 løpet	 av	 operasjoner	 som	 er	 skjedd	
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ved	 vedkommende	 anlegg	 er	 blitt	 ugjenkallelig	 blandet	med	
annet	 avfall	 før	 en	 berørt	 vedkommende	 myndighet	 er	 blitt	
oppmerksom	på	at	den	meldte	overføringen	ikke	kan	fullføres	
som	omhandlet	i	nr.	1.	En	slik	blanding	skal	gjenvinnes	eller	
disponeres	på	en	alternativ	måte	i	samsvar	med	første	ledd.

4.	 I	tilfeller	der	avfall	skal	tas	tilbake	som	omhandlet	i	nr.	2,	
skal	det	gis	en	ny	melding,	med	mindre	berørte	vedkommende	
myndigheter	er	enige	om	at	en	behørig	begrunnet	anmodning	
fra	 den	 opprinnelige	 vedkommende	 avsendermyndighet	 er	
tilstrekkelig.

En	ny	melding	skal,	dersom	dette	er	hensiktsmessig,	gis	av	den	
opprinnelige	melderen	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	
av	andre	fysiske	eller	juridiske	personer	identifisert	i	samsvar	
med	artikkel	2	nr.	15,	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	
av	vedkommende	opprinnelige	avsendermyndighet	eller	av	en	
fysisk	eller	juridisk	person	på	denne	myndighets	vegne.

Ingen	vedkommende	myndighet	 skal	motsette	 seg	 eller	 reise	
innvendinger	mot	 retur	 av	 avfall	 fra	 en	 overføring	 som	 ikke	
kan	 fullføres,	 eller	 mot	 den	 tilknyttede	 gjenvinnings-	 og	
disponeringsmetoden.

5.	 I	tilfelle	av	alternative	ordninger	utenfor	den	opprinnelige	
mottakerstaten	som	omhandlet	i	nr.	3,	skal	en	ny	melding,	der	
dette	er	hensiktsmessig,	gis	av	den	opprinnelige	melderen	eller,	
dersom	 dette	 ikke	 er	 praktisk	 mulig,	 av	 andre	 fysiske	 eller	
juridiske	personer	identifisert	i	samsvar	med	artikkel	2	nr.	15,	
eller,	 dersom	dette	 ikke	 er	 praktisk	mulig,	 av	 vedkommende	
opprinnelige	avsendermyndighet	eller	av	en	fysisk	eller	juridisk	
person	på	denne	myndighets	vegne.

Når	melderen	 gir	 en	 slik	 ny	melding,	 skal	 denne	meldingen	
også	 gis	 til	 vedkommende	 myndighet	 i	 den	 opprinnelige	
avsenderstaten.

6.	 I	 tilfelle	 av	 alternative	 ordninger	 i	 den	 opprinnelige	
mottakerstaten	 som	 omhandlet	 i	 nr.	 3,	 er	 det	 ikke	 påkrevd	
med	noen	ny	melding,	og	en	behørig	begrunnet	anmodning	er	
tilstrekkelig.	En	slik	behørig	begrunnet	anmodning	om	samtykke	
til	 den	 alternative	 ordningen	 skal	 oversendes	 vedkommende	
mottakermyndighet	 og	 vedkommende	 avsendermyndighet	 av	
den	opprinnelige	melderen	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	
mulig,	av	den	opprinnelige	vedkommende	avsendermyndighet,	
til	vedkommende	mottakermyndighet.

7.	 Dersom	 det	 ikke	 skal	 oversendes	 noen	 ny	 melding	 i	
samsvar	med	nr.	4	eller	6,	skal	et	nytt	transportdokument	fylles	
ut	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 15	 eller	 16	 av	 den	 opprinnelige	
melderen	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	av	andre	
fysiske	 eller	 juridiske	 personer	 identifisert	 i	 samsvar	 med	
artikkel	2	nr.	15,	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	av	
den	opprinnelige	vedkommende	avsendermyndighet	eller	av	en	
fysisk	eller	juridisk	person	på	denne	myndighetens	vegne.

Dersom	 en	 ny	 melding	 blir	 oversendt	 av	 vedkommende	
opprinnelige	avsendermyndighet	 i	 samsvar	med	nr.	4	eller	5,	
skal	det	ikke	kreves	noen	ny	økonomisk	garanti	eller	tilsvarende	
forsikring.

8.	 Melderens	plikt	og	avsenderstatens	subsidiære	plikt	til	å	
ta	tilbake	avfallet	eller	sørge	for	en	alternativ	gjenvinning	eller	
disponering	skal	opphøre	når	anlegget	utsteder	erklæringen	om	
endelig	gjenvinning	eller	disponering	som	omhandlet	i	artikkel	
16	bokstav	e),	eller	eventuelt	i	artikkel	15	bokstav	e).	I	tilfeller	
av	 midlertidig	 behandling	 før	 gjenvinning	 eller	 disponering	
som	omhandlet	 i	artikkel	6	nr.	6,	skal	den	subsidiære	plikten	
til	 avsenderstaten	 opphøre	 når	 anlegget	 utsteder	 erklæringen	
omhandlet	i	artikkel	15	bokstav	d).

Dersom	et	anlegg	utsteder	en	erklæring	om	gjenvinning	eller	
disponering	på	en	slik	måte	at	det	fører	til	en	ulovlig	overføring,	
og	med	den	følge	at	den	økonomiske	garantien	utløses,	kommer	
artikkel	24	nr.	3	og	artikkel	25	nr.	2	til	anvendelse.

9.	 Dersom	avfall	fra	en	overføring	som	ikke	kan	fullføres,	
herunder	 gjenvinning	 eller	 disponering	 av	 avfallet,	 blir	
oppdaget	i	en	medlemsstat,	skal	vedkommende	myndighet	med	
jurisdiksjon	over	området	der	avfallet	ble	oppdaget,	ha	ansvar	
for	 å	 påse	 at	 det	 treffes	 tiltak	 for	 sikker	 lagring	 av	 avfallet	 i	
påvente	 av	 at	 det	 returneres,	 eller	 at	 det	 skjer	 en	 endelig	
gjenvinning	eller	disponering	på	en	alternativ	måte.

Artikkel 23

Kostnader	ved	å	ta	tilbake	avfall	når	en	overføring	ikke	
kan	fullføres

1.	 Kostnader	 i	 forbindelse	 med	 retur	 av	 avfall	 fra	 en	
overføring	 som	 ikke	 kan	 fullføres,	 herunder	 kostnader	 for	
transport,	 gjenvinning	eller	disponering	av	avfallet	 i	 henhold	
til	artikkel	22	nr.	2	eller	3	og,	fra	det	tidspunkt	vedkommende	
avsendermyndighet	 blir	 oppmerksom	 på	 at	 en	 overføring	 av	
avfall,	eller	gjenvinning	eller	disponering	av	avfallet,	ikke	kan	
fullføres,	lagringskostnader	i	henhold	til	artikkel	22	nr.	9,	skal	
belastes	

a)	 den	melder	som	er	identifisert	i	samsvar	med	rekkefølgen	
fastsatt	 i	 artikkel	 2	 nr.	 15,	 eller,	 dersom	 dette	 ikke	 er	
praktisk	mulig,	

b)	 eventuelle	 andre	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer,	 eller,	
dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	

c)	 vedkommende	 avsendermyndighet,	 eller,	 dersom	 dette	
ikke	er	praktisk	mulig,	

d)	 på	annen	måte	 som	avtalt	mellom	berørte	vedkommende	
myndigheter.

2.	 Denne	artikkel	berører	 ikke	fellesskapsbestemmelser	og	
nasjonal	bestemmelser	om	ansvar.

Artikkel 24

Plikt	til	å	ta	tilbake	avfall	når	en	overføring	er	ulovlig

1.	 Når	 en	 vedkommende	 myndighet	 oppdager	 en	
overføring	 som	 den	 anser	 for	 å	 være	 en	 ulovlig	 overføring,	
skal	den	umiddelbart	underrette	 andre	berørte	vedkommende	
myndigheter.
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2.	 Dersom	ansvaret	for	en	slik	ulovlig	overføring	ligger	hos	
melderen,	skal	vedkommende	avsendermyndighet	påse	at	det	
aktuelle	avfallet	

a)	 tas	tilbake	av	den	faktiske	melderen,	eller,	dersom	det	ikke	
er	oversendt	noen	melding,	at	det

b)	 tas	tilbake	av	den	som	rettslig	sett	kan	anses	som	melderen,	
eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	at	det	

c)	 tas	tilbake	av	vedkommende	avsendermyndighet	selv	eller	
av	 en	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 på	 denne	 myndighets	
vegne,	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	at	det	

d)	 blir	 gjenvunnet	 eller	 disponert	 på	 en	 alternativ	 måte	 i	
mottakerstaten	 eller	 avsenderstaten	 av	 vedkommende	
avsendermyndighet	 selv	 eller	 av	 en	 fysisk	 eller	 juridisk	
person	på	denne	myndighets	vegne,	eller,	dersom	dette	ikke	
er	praktisk	mulig,	at	det	

e)	 blir	 gjenvunnet	 eller	 disponert	 på	 en	 alternativ	måte	 i	 en	
annen	stat	av	vedkommende	avsendermyndighet	selv	eller	
av	 en	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 på	 denne	 myndighets	
vegne	dersom	alle	berørte	vedkommende	myndigheter	 er	
enige	om	dette.

Slik	 tilbaketaking,	 gjenvinning	 eller	 disponering	 skal	 finne	
sted	 innen	 30	 dager,	 eller	 innen	 et	 annet	 tidsrom	 som	 kan	
avtales	 mellom	 berørte	 vedkommende	 myndigheter,	 etter	 at	
vedkommende	 avsendermyndighet	 blir	 oppmerksom	 på	 eller	
av	 vedkommende	mottakermyndighet	 eller	 transittmyndighet	
skriftlig	er	blitt	gjort	oppmerksom	på	den	ulovlige	overføringen,	
og	er	blitt	underrettet	om	grunnen(e)	til	dette.	At	vedkommende	
mottaker-	eller	transittmyndigheter	blir	oppmerksom	på	dette,	
kan	være	en	følge	av	opplysninger	som	blir	oversendt	til	disse	
fra	blant	annet	andre	vedkommende	myndigheter.

I	 tilfeller	der	avfall	 skal	 tas	 tilbake	som	omhandlet	 i	bokstav	
a),	b)	og	c),	 skal	det	oversendes	en	ny	melding,	med	mindre	
berørte	vedkommende	myndigheter	er	enige	om	at	en	behørig	
begrunnet	 anmodning	 fra	 den	 opprinnelige	 vedkommende	
avsendermyndighet	er	tilstrekkelig.

Den	 nye	 meldingen	 skal	 oversendes	 av	 den	 person	 eller	
myndighet	som	er	oppført	i	bokstav	a),	b)	eller	c),	og	i	samsvar	
med	den	rekkefølgen.

Ingen	vedkommende	myndighet	 skal	motsette	 seg	 eller	 reise	
innvendinger	 mot	 retur	 av	 avfall	 fra	 en	 ulovlig	 overføring.	
I	 tilfelle	 av	 alternative	 tiltak	 som	omhandlet	 i	 bokstav	 d)	 og	
e)	 som	 treffes	 av	 vedkommende	 avsendermyndighet,	 skal	
en	 ny	 melding	 oversendes	 av	 vedkommende	 opprinnelige	
avsendermyndighet	eller	av	en	fysisk	eller	 juridisk	person	på	
denne	myndighets	vegne,	med	mindre	berørte	vedkommende	
myndigheter	er	enige	om	at	en	behørig	begrunnet	anmodning	
fra	denne	myndighet	er	tilstrekkelig.

3.	 Dersom	en	ulovlig	overføring	er	mottakers	 ansvar,	 skal	
vedkommende	mottakermyndighet	påse	at	det	aktuelle	avfallet	
blir	 gjenvunnet	 eller	 disponert	 på	 en	 miljømessig	 forsvarlig	
måte	

a)	 av	mottakeren,	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	

b)	 av	vedkommende	myndighet	 selv	 eller	 av	 en	 fysisk	 eller	
juridisk	person	på	denne	myndighets	vegne.

Slik	 gjenvinning	 eller	 disponering	 skal	 finne	 sted	 innen	 30	
dager,	 eller	 innen	 et	 annet	 tidsrom	 som	 kan	 avtales	 mellom	
berørte	 vedkommende	 myndigheter,	 etter	 at	 vedkommende	
mottakermyndighet	blir	oppmerksom	på	eller	av	vedkommende	
avsendermyndighet	 eller	 transittmyndighet	 skriftlig	 er	 blitt	
gjort	 oppmerksom	 på	 den	 ulovlige	 overføringen,	 og	 er	 blitt	
informert	om	grunnen(e)	til	dette.	At	vedkommende	avsender-	
eller	transittmyndigheter	blir	oppmerksom	på	dette,	kan	være	
en	følge	av	opplysninger	som	blir	oversendt	til	disse	fra	blant	
annet	andre	vedkommende	myndigheter.

For	 dette	 formål	 skal	 vedkommende	 berørte	 myndigheter	
samarbeide,	 der	 dette	 er	 nødvendig,	 om	 gjenvinning	 eller	
disponering	av	avfallet.

4.	 Dersom	 det	 ikke	 skal	 gis	 noen	 ny	 melding,	 skal	 det	
fylles	ut	et	nytt	transportdokument	i	samsvar	med	artikkel	15	
eller	16	av	den	person	som	har	ansvar	for	å	ta	tilbake	avfallet	
eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	av	den	opprinnelige	
vedkommende	avsendermyndighet.

Dersom	 en	 ny	 melding	 gis	 av	 vedkommende	 opprinnelige	
avsendermyndighet,	skal	det	 ikke	kreves	noen	ny	økonomisk	
garanti	eller	tilsvarende	forsikring.

5.	 Særlig	i	tilfeller	der	ansvaret	for	den	ulovlige	overføringen	
verken	kan	 tilskrives	melderen	eller	mottakeren,	 skal	berørte	
vedkommende	 myndigheter	 samarbeide	 for	 å	 påse	 at	 det	
aktuelle	avfallet	gjenvinnes	eller	disponeres.

6.	 I	tilfeller	av	midlertidig	behandling	før	gjenvinning	eller	
disponering	 som	omhandlet	 i	 artikkel	 6	 nr.	 6,	 der	 en	 ulovlig	
overføring	 oppdages	 etter	 at	 den	 midlertidige	 gjenvinningen	
eller	disponeringen	er	fullført,	skal	avsenderstatens	subsidiære	
plikt	til	å	ta	tilbake	avfallet	eller	sørge	for	alternativ	gjenvinning	
eller	disponering	opphøre	når	anlegget	har	utstedt	erklæringen	
omhandlet	i	artikkel	15	bokstav	d).

Dersom	et	anlegg	utsteder	en	erklæring	om	gjenvinning	eller	
disponering	på	en	slik	måte	at	det	fører	til	en	ulovlig	overføring,	
og	med	den	følge	at	den	økonomiske	garantien	utløses,	kommer	
nr.	3	og	artikkel	25	nr.	2	til	anvendelse.

7.	 Dersom	avfall	fra	en	ulovlig	overføring	blir	oppdaget	i	en	
medlemsstat,	skal	vedkommende	myndighet	med	jurisdiksjon	
over	området	der	avfallet	ble	oppdaget,	ha	ansvar	for	å	påse	at	
det	 treffes	 tiltak	for	sikker	 lagring	av	avfallet	 i	påvente	av	at	
det	 returneres,	 eller	 at	 det	 skjer	 en	 endelig	 gjenvinning	 eller	
disponering	på	en	alternativ	måte.

8.	 Artikkel	34	og	36	kommer	ikke	til	anvendelse	i	tilfeller	
der	 ulovlige	 overføringer	 blir	 returnert	 til	 avsenderstaten	
og	 vedkommende	 avsenderstat	 er	 en	 stat	 som	 omfattes	 av	
forbudene	i	de	nevnte	artiklene.

9.	 I	 tilfelle	 av	 en	 ulovlig	 overføring	 slik	 det	 er	 definert	 i	
artikkel	2	nr.	35	bokstav	g),	skal	den	person	som	organiserer	
overføringen,	være	underlagt	de	samme	pliktene	i	henhold	til	
denne	artikkel	som	melderen.
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10.	 Denne	artikkel	berører	 ikke	fellesskapsbestemmelser	og	
nasjonale	bestemmelser	om	ansvar.

Artikkel 25

Kostnader	ved	å	ta	tilbake	avfall	når	en	overføring	er	
ulovlig

1.	 Kostnader	 i	 forbindelse	 med	 at	 avfall	 fra	 en	 ulovlig	
overføring	må	 tas	 tilbake,	 herunder	 kostnader	 ved	 transport,	
gjenvinning	 eller	 disponering	 i	 henhold	 til	 artikkel	 24	 nr.	 2	
og,	 fra	 det	 tidspunkt	 vedkommende	 avsendermyndighet	 blir	
oppmerksom	på	at	en	overføring	er	ulovlig,	lagringskostnader	i	
henhold	til	artikkel	24	nr.	7,	skal	betales	av	

a)	 den	 faktiske	 melderen	 som	 identifisert	 i	 samsvar	 med	
rekkefølgen	 fastsatt	 i	 artikkel	 2	 nr.	 15,	 eller,	 dersom	 det	
ikke	er	gitt	noen	melding,	av	

b)	 den	 rettmessige	 melderen	 eller	 eventuelle	 andre	 fysiske	
eller	juridiske	personer,	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	
mulig,	av	

c)	 vedkommende	avsendermyndighet.

2.	 Kostnader	i	forbindelse	med	gjenvinning	eller	disponering	
i	henhold	til	artikkel	24	nr.	3,	herunder	eventuelle	transport-	og	
lagringskostnader	i	henhold	til	artikkel	24	nr.	7,	skal	betales	av	

a)	 mottakeren,	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	av	

b)	 vedkommende	mottakermyndighet.

3.	 Kostnader	i	forbindelse	med	gjenvinning	eller	disponering	
i	henhold	til	artikkel	24	nr.	5,	herunder	eventuelle	transport-	og	
lagringskostnader	i	henhold	til	artikkel	24	nr.	7,	skal	betales	av	

a)	 melderen,	 slik	 denne	 er	 identifisert	 i	 samsvar	 med	
rekkefølgen	fastsatt	i	artikkel	2	nr.	15,	og/eller	mottakeren,	
avhengig	av	hva	som	er	besluttet	av	berørte	vedkommende	
myndigheter,	eller,	dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	av	

b)	 eventuelle	 andre	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer,	 eller,	
dersom	dette	ikke	er	praktisk	mulig,	av	

c)	 vedkommende	 avsendermyndigheter	 og	
mottakermyndigheter.

4.	 I	 tilfelle	 av	 en	 ulovlig	 overføring	 slik	 det	 er	 definert	 i	
artikkel	2	nr.	35	bokstav	g),	skal	den	person	som	organiserer	
overføringen,	være	underlagt	de	samme	pliktene	som	melderen	
i	henhold	til	denne	artikkel.

5.	 Denne	artikkel	berører	 ikke	fellesskapsbestemmelser	og	
nasjonale	bestemmelser	om	ansvar.

KAPITTEL 5

Generelle administrative bestemmelser

Artikkel 26

Kommunikasjonsmåter

1.	 Opplysningene	 og	 dokumentene	 nedenfor	 kan	 legges	
fram	per	post:

a)	 melding	om	en	planlagt	overføring	i	henhold	til	artikkel	4	
og	13,	

b)	 anmodning	om	opplysninger	og	dokumentasjon	i	henhold	
til	artikkel	4,	7	og	8,	

c)	 framlegging	av	opplysninger	og	dokumentasjon	i	henhold	
til	artikkel	4,	7	og	8,	

d)	 skriftlig	 samtykke	 til	 en	 meldt	 overføring	 i	 henhold	 til	
artikkel	9,	

e)	 vilkår	for	en	overføring	i	henhold	til	artikkel	10,	

f)	 innvendinger	mot	en	overføring	i	henhold	til	artikkel	11	og	
12,	

g)	 opplysninger	 om	 beslutninger	 om	 å	 utstede	
forhåndssamtykke	 for	 særlige	 gjenvinningsanlegg	 i	
henhold	til	artikkel	14	nr.	3,	

h)	 skriftlig	 bekreftelse	 av	 at	 avfall	 er	 mottatt	 i	 henhold	 til	
artikkel	15	og	16,	

i)	 erklæring	 om	 gjenvinning	 eller	 disponering	 av	 avfall	 i	
henhold	til	artikkel	15	og	16,	

j)	 forhåndsopplysninger	 om	 faktisk	 start	 på	 overføringen	 i	
henhold	til	artikkel	16,	

k)	 opplysninger	om	endringer	i	overføringen	etter	samtykke	i	
henhold	til	artikkel	17,	og	

l)	 skriftlig	samtykke	og	transportdokumenter	som	skal	sendes	
i	henhold	til	avdeling	IV,	V	og	VI.

2.	 Etter	avtale	mellom	berørte	vedkommende	myndigheter	
og	melderen	kan	dokumentene	omhandlet	 i	nr.	1	også	 legges	
fram	ved	hjelp	av	følgende	kommunikasjonsmåter:

a)	 telefaks,	eller

b)	 telefaks	og	deretter	post,	eller	

c)	 e-post	med	elektronisk	signatur.	I	det	siste	tilfellet	skal	alle	
nødvendige	stempler	eller	underskrifter	erstattes	med	den	
elektroniske	signaturen,	eller	
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d)	 e-post	uten	elektronisk	signatur	og	deretter	post.

3.	 Dokumentene	 som	 skal	 ledsage	 en	 transport	 i	 samsvar	
med	 artikkel	 16	 bokstav	 c)	 og	 artikkel	 18,	 kan	 være	 i	
elektronisk	 form	med	 elektroniske	 signaturer	 dersom	 de	 kan	
gjøres	lesbare	når	som	helst	i	løpet	av	transporten,	og	dersom	
dette	er	akseptabelt	for	berørte	vedkommende	myndigheter.

4.	 Dersom	berørte	vedkommende	myndigheter	og	melderen	
blir	enige	om	det,	kan	opplysningene	og	dokumentene	oppført	
i	 nr.	 1	 legges	 fram	 og	 utveksles	 ved	 hjelp	 av	 elektronisk	
datautveksling	 med	 elektronisk	 signatur	 eller	 elektronisk	
autentisering	i	samsvar	med	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
1999/93/EF	 av	 13.	 desember	 1999	 om	 en	 fellesskapsramme	
for	 elektroniske	 signaturer(1),	 eller	 et	 tilsvarende	 elektronisk	
autentiseringssystem	 som	 gir	 samme	 sikkerhetsnivå.	 I	 slike	
tilfeller	kan	det	fastsettes	organisatoriske	ordninger	for	flyten	
av	den	elektroniske	datautvekslingen.

Artikkel 27

Språk

1.	 Meldinger,	 opplysninger,	 dokumentasjon	 eller	 annen	
kommunikasjon	som	legges	fram	i	henhold	til	bestemmelsene	
i	denne	avdeling,	 skal	gis	på	et	 språk	 som	er	akseptabelt	 for	
berørte	vedkommende	myndigheter.

2.	 Melderen	 skal	 gi	 vedkommende	 berørte	 myndigheter	
godkjent(e)	oversettelse(r)	 til	 et	 språk	 som	er	 akseptabelt	 for	
disse	myndighetene,	dersom	de	anmoder	om	dette.

Artikkel 28

Uenighet	om	klassifiseringsspørsmål

1.	 Dersom	 vedkommende	 avsendermyndigheter	 og	
mottakermyndigheter	ikke	kan	komme	til	enighet	om	hvorvidt	
innholdet	 skal	 klassifiseres	 som	 avfall	 eller	 ikke,	 skal	 det	
behandles	 som	 om	 det	 er	 avfall.	 Dette	 skal	 ikke	 berøre	
mottakerstatens	rett	til	å	behandle	det	transporterte	materialet	
i	samsvar	med	vedkommende	stats	nasjonale	lovgivning	etter	
at	det	er	ankommet,	og	når	slik	 lovgivning	er	 i	samsvar	med	
fellesskapsretten	eller	folkeretten.

2.	 Dersom	 vedkommende	 avsendermyndigheter	 og	
mottakermyndigheter	ikke	kan	komme	til	enighet	om	hvorvidt	
det	meldte	avfallet	omfattes	av	klassifiseringen	 i	vedlegg	 III,	
IIIA,	 IIIB	eller	 IV,	skal	avfallet	anses	 for	å	være	omfattet	av	
vedlegg	IV.

3.	 Dersom	 vedkommende	 avsendermyndigheter	 og	
mottakermyndigheter	ikke	kan	komme	til	enighet	om	hvorvidt	
avfallsbehandlingen	 som	 er	 meldt,	 skal	 klassifiseres	 som	
gjenvinning	 eller	 disponering,	 kommer	 bestemmelsene	 om	
disponering	til	anvendelse.

4.	 Nr.	1-3	får	anvendelse	bare	for	denne	forordnings	formål,	
og	skal	ikke	påvirke	berørte	parters	rett	til	å	løse	enhver	tvist	i	
tilknytning	til	disse	spørsmålene	ved	en	domstol.

(1)	 EFT	L	13	av	19.1.2000,	s.	12.

Artikkel 29

Administrative	kostnader

Melderen	 kan	 pålegges	 å	 betale	 egnede	 og	 forholdsmessige	
administrasjonskostnader	 ved	 gjennomføringen	 av	
framgangsmåtene	 for	 melding	 og	 overvåking,	 samt	 vanlige	
kostnader	for	nødvendige	analyser	og	kontroll.

Artikkel 30

Avtaler	om	grenseområder

1.	 I	 unntakstilfeller,	 og	 dersom	 dette	 er	 berettiget	 ut	 fra	
den	 særlige	 geografiske	 eller	 demografiske	 situasjonen,	
kan	 medlemsstatene	 inngå	 bilaterale	 avtaler	 som	 gjør	
framgangsmåten	 ved	 meldinger	 om	 overføringer	 av	
særlige	 avfallsstrømmer	 mindre	 strenge	 ved	 overføring	
over	 landegrensene	 til	 nærmeste	 egnede	 anlegg	 plassert	 i	
grenseområdet	mellom	de	to	berørte	medlemsstatene.

2.	 Slike	 bilaterale	 avtaler	 kan	 også	 inngås	 når	 det	 dreier	
seg	om	overføring	av	avfall	som	sendes	fra	og	blir	behandlet	i	
avsenderstaten,	men	er	i	transitt	gjennom	en	annen	medlemsstat.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 også	 inngå	 slike	 avtaler	 med	
stater	som	er	parter	i	avtalen	om	Det	europeiske	økonomiske	
samarbeidsområde.

4.	 Slike	 avtaler	 skal	meldes	 til	Kommisjonen	 før	 de	 trer	 i	
kraft.

KAPITTEL 6

Overføringer innenfor Fellesskapet med transitt via 
tredjestater

Artikkel 31

Overføringer	av	avfall	for	disponering

Når	 en	 overføring	 av	 avfall	 som	 er	 bestemt	 for	 disponering,	
finner	 sted	 innenfor	 Fellesskapet	 med	 transitt	 via	 en	 eller	
flere	 tredjestater,	 skal	 vedkommende	 avsendermyndighet,	 i	
tillegg	til	å	følge	bestemmelsene	i	denne	avdeling,	forespørre	
vedkommende	 myndighet	 i	 de	 enkelte	 tredjestatene	 om	
denne	ønsker	å	sende	sitt	skriftlige	samtykke	til	den	planlagte	
overføringen

a)	 innen	 60	 dager	 dersom	 det	 gjelder	 parter	 i	
Basel-konvensjonen,	med	mindre	parten	har	frafalt	denne	
retten	i	samsvar	med	vilkårene	i	nevnte	konvensjon,	eller	

b)	 innen	 et	 tidsrom	 som	 vedkommende	 myndigheter	
skal	 bli	 enige	 om,	 dersom	 statene	 ikke	 er	 parter	 i	
Basel-konvensjonen.
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Artikkel 32

Overføringer	av	avfall	for	gjenvinning

1.	 Når	 en	 overføring	 av	 avfall	 som	 skal	 til	 gjenvinning,	
finner	 sted	 innenfor	 Fellesskapet	 med	 transitt	 via	 en	 eller	
flere	tredjestater	som	OECD-vedtaket	ikke	får	anvendelse	på,	
kommer	artikkel	31	til	anvendelse.

2.	 Når	 en	 overføring	 av	 avfall	 som	 skal	 til	 gjenvinning,	
finner	 sted	 innenfor	 Fellesskapet,	 herunder	 overføringer	
mellom	 steder	 innenfor	 samme	medlemsstat	med	 transitt	 via	
en	eller	flere	 tredjestater	som	OECD-vedtaket	 får	anvendelse	
på,	 kan	 samtykket	 omhandlet	 i	 artikkel	 9	 gis	 stilltiende,	 og	
dersom	 det	 ikke	 er	 reist	 innvendinger	mot,	 eller	 det	 ikke	 er	
fastsatt	vilkår	 for	overføringen,	kan	den	 starte	30	dager	 etter	
tidspunktet	 for	 oversending	 av	bekreftelse	 fra	 vedkommende	
mottakermyndighet	i	samsvar	med	artikkel	8.

AVDELING	III

OVERFØRINGER	UTELUKKENDE	INNENFOR	
MEDLEMSSTATER

Artikkel 33

Anvendelse	av	denne	forordning	på	overføringer	
utelukkende	innenfor	medlemsstater

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innføre	 en	 egnet	 ordning	 for	
overvåking	 av	 og	 kontroll	 med	 overføringer	 av	 avfall	 som	
utelukkende	skjer	innenfor	deres	jurisdiksjon.	Denne	ordningen	
skal	ta	hensyn	til	behovet	for	samsvar	med	fellesskapsordningen	
innført	ved	avdeling	II	og	VII.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 underrette	 Kommisjonen	 om	 sine	
ordninger	for	overvåking	av	og	kontroll	med	overføringer	av	
avfall.	Kommisjonen	skal	underrette	de	andre	medlemsstatene	
om	dette.

3.	 Medlemsstatene	 kan	 anvende	 ordningen	 fastsatt	 i	
avdeling	II	og	VII	innenfor	sin	jurisdiksjon.

AVDELING	IV

EKSPORT	FRA	FELLESSKAPET	TIL	TREDJESTATER

KAPITTEL	1

Eksport	av	avfall	for	disponering

Artikkel 34

Eksport	som	er	forbudt,	unntatt	til	EFTA-stater

1.	 All	eksport	av	avfall	fra	Fellesskapet	for	disponering	er	
forbudt.

2.	 Forbudet	 i	nr.	1	kommer	 ikke	 til	 anvendelse	på	eksport	
av	 avfall	 for	 disponering	 i	 EFTA-stater	 som	 også	 er	 parter	 i	
Basel-konvensjonen.

3.	 Eksport	av	avfall	for	disponering	til	en	EFTA-stat	som	er	
part	i	Basel-konvensjonen,	er	imidlertid	også	forbudt	

a)	 når	EFTA-staten	forbyr	import	av	slikt	avfall,	eller	

b)	 dersom	 vedkommende	 avsendermyndighet	 har	 grunn	 til	
å	 tro	 at	 avfallet	 ikke	 vil	 bli	 håndtert	 på	 en	 miljømessig	
forsvarlig	måte,	som	omhandlet	i	artikkel	49,	i	den	berørte	
mottakerstaten.

4.	 Denne	bestemmelsen	berører	ikke	plikten	til	å	ta	tilbake	
avfall	fastsatt	i	artikkel	22	og	24.

Artikkel 35

Framgangsmåter	ved	eksport	til	EFTA-stater

1.	 Når	avfall	blir	eksportert	fra	Fellesskapet	for	disponering	
i	 EFTA-stater	 som	 er	 parter	 i	 Basel-konvensjonen,	 får	
bestemmelsene	 i	 avdeling	 II	 tilsvarende	 anvendelse,	med	 de	
tilpasninger	og	tillegg	som	omhandles	i	nr.	2	og	3.

2.	 Følgende	tilpasninger	får	anvendelse:	

a)	 Vedkommende	transittmyndighet	utenfor	Fellesskapet	skal	
etter	 tidspunktet	 for	oversendelse	av	sin	bekreftelse	av	at	
den	har	mottatt	meldingen,	ha	60	dager	på	seg	til	å	anmode	
om	 tilleggsopplysninger	om	den	meldte	overføringen,	og	
dersom	den	berørte	staten	har	besluttet	ikke	å	kreve	skriftlig	
forhåndssamtykke,	og	har	underrettet	de	andre	partene	om	
dette	i	samsvar	med	artikkel	6	nr.	4	i	Basel-konvensjonen,	
gi	 sitt	 stilltiende	 samtykke	 eller	 gi	 et	 skriftlig	 samtykke	
med	eller	uten	vilkår.

b)	 Vedkommende	avsendermyndighet	i	Fellesskapet	skal	først	
treffe	en	beslutning	om	å	gi	samtykke	til	overføringen	som	
omhandlet	i	artikkel	9	etter	å	ha	mottatt	skriftlig	samtykke	
fra	 vedkommende	 mottakermyndighet	 og	 eventuelt	 et	
stilltiende	 eller	 skriftlig	 samtykke	 fra	 vedkommende	
transittmyndighet	 utenfor	 Fellesskapet,	 og	 tidligst	 61	
dager	 etter	 tidspunktet	 for	 oversendelse	 av	 bekreftelsen	
fra	 vedkommende	 transittmyndighet.	 Vedkommende	
avsendermyndighet	kan	treffe	en	slik	beslutning	før	utløpet	
av	 fristen	 på	 61	 dager	 dersom	 den	 har	 mottatt	 skriftlig	
samtykke	fra	de	andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

3.	 Følgende	tilleggsbestemmelser	får	anvendelse:

a)	 Vedkommende	 transittmyndighet	 i	 Fellesskapet	 skal	
bekrefte	mottak	av	meldingen	overfor	melderen.	

b)	 Vedkommende	 avsendermyndighet	 og	 eventuelt	
vedkommende	 transittmyndighet	 i	 Fellesskapet	 skal	
oversende	 en	 stemplet	 kopi	 av	 sine	 beslutninger	 om	
samtykke	 til	 overføringen	 til	 utførselstollstedet	 og	 til	
utpasseringstollstedet	fra	Fellesskapet.



24.10.2013 Nr.	59/599EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

c)	 Transportøren	skal	levere	en	kopi	av	transportdokumentet	
til	 utførselstollstedet	 og	 til	 utpasseringstollstedet	 fra	
Fellesskapet.

d)	 Så	 snart	 avfallet	 har	 forlatt	 Fellesskapet,	 skal	
utpasseringstollstedet	 fra	 Fellesskapet	 sende	 en	
stemplet	 kopi	 av	 transportdokumentet	 til	 vedkommende	
avsendermyndighet	 i	 Fellesskapet,	 med	 angivelse	 av	 at	
avfallet	har	forlatt	Fellesskapet.

e)	 Dersom	 vedkommende	 avsendermyndighet	 42	 dager	
etter	 at	 avfallet	 har	 forlatt	 Fellesskapet,	 ikke	 har	mottatt	
noen	 opplysninger	 fra	 anlegget	 om	 at	 dette	 har	 mottatt	
avfallet,	skal	vedkommende	avsendermyndighet	omgående	
underrette	vedkommende	mottakermyndighet.

f)	 Kontrakten	 omhandlet	 i	 artikkel	 4	 nr.	 4	 annet	 ledd	 og	 i	
artikkel	5	skal	fastsette	at	

i)		 dersom	 et	 anlegg	 utsteder	 en	 ukorrekt	 erklæring	 om	
disponering	som	medfører	at	den	økonomiske	garantien	
utløses,	 skal	mottakeren	 bære	 kostnadene	 som	 følger	
av	 plikten	 til	 å	 returnere	 avfallet	 til	 området	 for	
vedkommende	avsendermyndighets	jurisdiksjon,	og	av	
å	gjenvinne	eller	disponere	avfallet	på	en	alternativ	og	
miljømessig	forsvarlig	måte,	

ii)	 innen	tre	virkedager	etter	at	avfallet	for	disponering	er	
mottatt,	skal	anlegget	sende	undertegnede	kopier	av	det	
utfylte	 transportdokumentet,	 unntatt	 erklæringen	 om	
disponering	som	omhandlet	i	punkt	iii),	til	melderen	og	
til	vedkommende	berørte	myndigheter,	og	

iii)	 så	 snart	 som	 mulig,	 men	 senest	 30	 dager	 etter	 at	
disponeringen	 er	 fullført	 og	 senest	 ett	 kalenderår	
etter	at	anlegget	har	mottatt	avfallet,	skal	anlegget	på	
eget	 ansvar	 bekrefte	 at	 disponeringen	 er	 fullført	 og	
sende	 undertegnede	 kopier	 av	 transportdokumentet	
som	inneholder	denne	bekreftelsen	til	melderen	og	til	
vedkommende	berørte	myndigheter.

4.	 Overføringen	kan	finne	sted	bare	dersom

a)	 melderen	har	mottatt	skriftlig	samtykke	fra	vedkommende	
avsendermyndighet,	 vedkommende	 mottakermyndighet	
og	 eventuelt	 vedkommende	 transittmyndighet	 utenfor	
Fellesskapet,	og	dersom	de	fastsatte	vilkårene	er	oppfylt,	

b)	 det	er	inngått	en	kontrakt	mellom	melderen	og	mottakeren,	
og	denne	er	gjeldende,	slik	det	kreves	i	artikkel	4	nr.	4	annet	
ledd	og	i	artikkel	5,	

c)	 det	 er	 opprettet	 en	 økonomisk	 garanti	 eller	 tilsvarende	
forsikring,	og	denne	er	gjeldende,	slik	det	kreves	i	artikkel	
4	nr.	5	annet	ledd	og	i	artikkel	6,	og	

d)	 en	 miljømessig	 forsvarlig	 håndtering	 som	 omhandlet	 i	
artikkel	49	er	sikret.

5.	 Dersom	avfall	blir	eksportert,	skal	det	være	for	disponering	
i	et	anlegg	som	drives	i	henhold	til	relevant	nasjonal	lovgivning,	
eller	har	tillatelse	til	å	drive	virksomhet	i	mottakerstaten.

6.	 Dersom	et	utførselstollsted	fra	eller	et	utpasseringstollsted	
fra	 Fellesskapet	 blir	 oppmerksom	 på	 en	 ulovlig	 overføring,	
skal	tollstedet	omgående	underrette	vedkommende	myndighet	
i	tollstedets	stat,	som	skal	

a)	 underrette	vedkommende	avsendermyndighet	i	Fellesskapet	
omgående,	og	

b)	 sikre	 at	 avfallet	 holdes	 tilbake	 inntil	 vedkommende	
avsendermyndighet	har	besluttet	noe	annet,	og	har	meddelt	
denne	beslutningen	skriftlig	til	vedkommende	myndighet	i	
staten	der	tollstedet	ligger,	og	der	avfallet	holdes	tilbake.

KAPITTEL 2

Eksport av avfall for gjenvinning

AVSNITT	1

Ekspor t  t i l  s ta ter  som ikke  omfat tes  av 
OECD-vedtaket

Artikkel 36

Eksportforbud

1.	 Eksport	 fra	 Fellesskapet	 av	 følgende	 typer	 avfall	 for	
gjenvinning	 i	 stater	som	OECD-vedtaket	 ikke	 får	anvendelse	
på,	er	forbudt:	

a)	 avfall	oppført	som	farlig	avfall	i	vedlegg	V,	

b)	 avfall	oppført	i	vedlegg	V	del	3,	

c)	 farlig	 avfall	 som	 ikke	 er	 klassifisert	 under	 en	 enkelt	
oppføring	i	vedlegg	V,	

d)	 blandinger	 av	 farlig	 avfall	 og	 blandinger	 av	 farlig	 avfall	
med	ufarlig	avfall	som	ikke	er	klassifisert	under	en	enkelt	
oppføring	i	vedlegg	V,	

e)	 avfall	som	mottakerstaten	har	varslet	at	er	farlig	i	henhold	
til	artikkel	3	i	Basel-konvensjonen,	

f)	 avfall	som	mottakerstaten	har	importforbud	mot,	eller	

g)	 avfall	 som	 vedkommende	 avsendermyndighet	 har	 grunn	
til	å	tro	ikke	vil	bli	håndtert	på	en	miljømessig	forsvarlige	
måte	i	den	berørte	mottakerstaten,	som	omhandlet	i	artikkel	
49.

2.	 Denne	bestemmelsen	berører	ikke	plikten	til	å	ta	tilbake	
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avfall	som	fastsatt	i	artikkel	22	og	24.

3.	 Medlemsstatene	kan	i	unntakstilfeller	vedta	bestemmelser	
for	å	fastsette,	på	grunnlag	av	dokumentasjon	som	er	gitt	på	en	
egnet	måte	av	melderen,	at	en	bestemt	type	farlig	avfall	oppført	
i	vedlegg	V	blir	unntatt	fra	eksportforbudet	dersom	det	ikke	har	
noen	av	egenskapene	på	listen	i	vedlegg	III	til	direktiv	91/689/
EØF,	idet	det	med	hensyn	til	egenskapene	H3-H8,	H10	og	H11	
som	definert	i	nevnte	vedlegg,	tas	hensyn	til	de	grenseverdiene	
som	er	fastsatt	i	kommisjonsvedtak	2000/532/EF	av	3.	mai	2000	
om	erstatning	av	vedtak	94/3/EF	om	utarbeiding	av	en	liste	over	
avfall	i	henhold	til	artikkel	1	bokstav	a)	i	rådsdirektiv	75/442/
EØF	om	avfall	og	rådsvedtak	94/904/EF	om	utarbeiding	av	en	
liste	over	farlig	avfall	i	henhold	til	artikkel	1	nr.	4	i	rådsdirektiv	
91/689/EØF	om	farlig	avfall(1).

4.	 Det	faktum	at	avfall	ikke	er	oppført	som	farlig	i	vedlegg	
V,	eller	at	det	er	oppført	 i	vedlegg	V	del	1	 liste	B,	utelukker	
ikke	at	dette	avfallet	i	unntakstilfeller	kan	betegnes	som	farlig	
og	dermed	er	underlagt	eksportforbudet	dersom	det	har	noen	
av	 egenskapene	 omhandlet	 i	 vedlegg	 III	 til	 direktiv	 91/689/
EØF,	 idet	 det	 for	 egenskapene	H3-H8,	H10	 og	H11	 definert	
i	 nevnte	 vedlegg	 tas	 hensyn	 til	 grenseverdiene	 fastsatt	 i	
kommisjonsvedtak	 2000/532/EF,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 1	
nr.	4	annet	strekpunkt	i	direktiv	91/689/EØF	og	det	innledende	
avsnittet	til	vedlegg	III	til	denne	forordning.

5.	 I	tilfellene	omhandlet	i	nr.	3	og	4	skal	berørte	medlemsstater	
underrette	 den	 planlagte	 mottakerstaten	 før	 det	 treffes	 noen	
beslutning.	Medlemsstatene	skal	underrette	Kommisjonen	om	
slike	tilfeller	innen	utgangen	av	hvert	kalenderår.	Kommisjonen	
skal	 videresende	 opplysningene	 til	 alle	 medlemsstatene	 og	
til	 sekretariatet	 for	 Basel-konvensjonen.	 På	 grunnlag	 av	 de	
opplysningene	som	framkommer,	kan	Kommisjonen	framsette	
merknader	og,	der	dette	er	hensiktsmessig,	tilpasse	vedlegg	V	i	
samsvar	med	artikkel	58.

Artikkel 37

Framgangsmåter	ved	eksport	av	avfall	oppført	i	vedlegg	
III	eller	IIIA

1.	 For	 avfall	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 eller	 IIIA,	 og	
som	det	ikke	er	forbudt	å	eksportere	i	henhold	til	artikkel	36,	
skal	 Kommisjonen	 innen	 20	 dager	 etter	 denne	 forordnings	
ikrafttredelse	 sende	 en	 skriftlig	 anmodning	 til	 hver	 stat	 som	
ikke	omfattes	av	OECD-vedtaket,	for	å	få	

i)	 en	 skriftlig	 bekreftelse	 på	 at	 avfallet	 kan	 eksporteres	 fra	
Fellesskapet	for	gjenvinning	i	vedkommende	stat,	og	

ii)	 en	angivelse	av	hvilken	kontrollprosedyre,	om	noen,	som	
vil	bli	fulgt	i	mottakerstaten.

Hver	 stat	 som	 ikke	 omfattes	 av	 OECD-vedtaket,	 skal	 gis	
følgende	alternativer:

a)	 et	forbud,	eller

b)	 en	 framgangsmåte	 med	 skriftlig	 forhåndsmelding	 og	
-samtykke	som	beskrevet	i	artikkel	35,	eller	

(1)	 EFT	 L	 226	 av	 6.9.2000,	 s.	 3.	 Vedtaket	 sist	 endret	 ved	 rådsvedtak	
2001/573/EF	(EFT	L	203	av	28.7.2001,	s.	18).

c)	 ingen	kontroll	i	mottakerstaten.

2.	 Før	 tidspunktet	 for	 anvendelsen	 av	 denne	 forordning	
skal	Kommisjonen	vedta	en	forordning	som	tar	hensyn	til	alle	
svar	som	er	mottatt	i	henhold	til	nr.	1,	og	underrette	komiteen	
nedsatt	i	henhold	til	artikkel	18	i	direktiv	2006/12/EF.

Dersom	en	stat	ikke	har	utstedt	noen	bekreftelse	som	omhandlet	
i	nr.	1,	eller	dersom	en	stat	av	en	eller	annen	grunn	ennå	ikke	er	
blitt	kontaktet,	får	nr.	1	bokstav	b)	anvendelse.

Kommisjonen	 skal	 regelmessig	 ajourføre	 den	 vedtatte	
forordningen.

3.	 Dersom	en	stat	 i	 sitt	 svar	angir	at	visse	overføringer	av	
avfall	ikke	er	underlagt	noen	form	for	kontroll,	skal	artikkel	18	
gjelde	tilsvarende	for	slike	overføringer.

4.	 Når	avfall	blir	eksportert,	skal	det	være	for	gjenvinning	
i	 et	 anlegg	 som	 i	 henhold	 til	 gjeldende	 nasjonal	 lovgivning	
driver	virksomhet,	eller	har	 tillatelse	 til	å	drive	virksomhet,	 i	
mottakerstaten.

5.	 Når	 det	 gjelder	 en	 overføring	 av	 avfall	 som	 ikke	 er	
klassifisert	 under	 en	 enkelt	 oppføring	 i	 vedlegg	 III,	 eller	 en	
overføring	av	blandinger	av	avfall	som	ikke	er	klassifisert	under	
en	enkelt	oppføring	i	vedlegg	III	eller	IIIA,	eller	en	overføring	
av	avfall	som	er	klassifisert	i	vedlegg	IIIB,	får	denne	artikkels	
nr.	1	bokstav	b)	anvendelse,	forutsatt	at	eksport	av	dette	ikke	er	
forbudt	i	henhold	til	artikkel	36.

AVSNITT	2

Ekspor t  t i l  s ta ter  som omfat tes  av 
OECD-vedtaket

Artikkel 38

Eksport	av	avfall	oppført	i	vedlegg	III,	IIIA,	IIIB,	IV	og	
IVA

1.	 Når	avfall	oppført	 i	vedlegg	 III,	 IIIA,	 IIIB,	 IV	og	 IVA,	
avfall	 som	 ikke	 er	 klassifisert,	 eller	 blandinger	 av	 avfall	
som	 ikke	 er	 klassifisert	 under	 en	 enkelt	 oppføring	 enten	 i	
vedlegg	 III,	 IV	eller	 IVA,	blir	 eksportert	 fra	Fellesskapet	 for	
gjenvinning	i	stater	som	omfattes	av	OECD-vedtaket,	med	eller	
uten	transitt	gjennom	stater	som	omfattes	av	OECD-vedtaket,	
skal	 bestemmelsene	 i	 avdeling	 II	 gjelde	 tilsvarende,	med	 de	
tilpasningene	og	tilleggene	som	omhandles	i	nr.	2,	3	og	5.

2.	 Følgende	tilpasninger	får	anvendelse:	

a)	 Blandinger	av	avfall	oppført	i	vedlegg	IIIA	for	midlertidig	
behandling	 skal	 være	 underlagt	 framgangsmåten	
med	 skriftlig	 forhåndsmelding	 og	 -samtykke	 dersom	
etterfølgende	 midlertidig	 eller	 endelig	 gjenvinning	 eller	
disponering	skal	finne	sted	i	en	stat	som	ikke	omfattes	av	
OECD-vedtaket.
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b)	 Avfall	 oppført	 i	 vedlegg	 IIIB	 skal	 være	 underlagt	
framgangsmåten	 med	 skriftlig	 forhåndsmelding	 og	
-samtykke.

c)	 Det	 samtykket	 som	 kreves	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 9,	
kan	gis	 i	 form	av	 stilltiende	 samtykke	 fra	vedkommende	
mottakermyndighet	utenfor	Fellesskapet.

3.	 For	 eksport	 av	 avfall	 oppført	 i	 vedlegg	 IV	og	 IVA	skal	
følgende	tilleggsbestemmelser	gjelde:	

a)	 Vedkommende	 avsendermyndighet	 og	 eventuelt	
vedkommende	 transittmyndighet	 i	 Fellesskapet	
skal	 sende	 en	 stemplet	 kopi	 av	 sine	 beslutninger	 om	
samtykke	 til	 overføringen	 til	 utførselstollstedet	 og	 til	
utpasseringstollstedet	fra	Fellesskapet.

b)	 Transportøren	skal	levere	en	kopi	av	transportdokumentet	
til	 utførselstollstedet	 og	 til	 utpasseringstollstedet	 fra	
Fellesskapet.

c)	 Så	 snart	 avfallet	 har	 forlatt	 Fellesskapet,	 skal	
utpasseringstollstedet	 fra	 Fellesskapet	 sende	 en	
stemplet	 kopi	 av	 transportdokumentet	 til	 vedkommende	
avsendermyndighet	 i	 Fellesskapet,	 med	 angivelse	 av	 at	
avfallet	har	forlatt	Fellesskapet.	

d)	 Dersom	 vedkommende	 avsendermyndighet	 42	 dager	
etter	 at	 avfallet	 har	 forlatt	 Fellesskapet,	 ikke	 har	mottatt	
noen	 opplysninger	 fra	 anlegget	 om	 at	 dette	 har	 mottatt	
avfallet,	skal	vedkommende	avsendermyndighet	omgående	
underrette	vedkommende	mottakermyndighet.

e)	 kontrakten	 omhandlet	 i	 artikkel	 4	 nr.	 4	 annet	 ledd	 og	 i	
artikkel	5	skal	fastsette	at	

i)		 dersom	 et	 anlegg	 utsteder	 en	 ukorrekt	 erklæring	 om	
gjenvinning	som	medfører	at	den	økonomiske	garantien	
utløses,	 skal	mottakeren	 bære	 kostnadene	 som	 følger	
av	 plikten	 til	 å	 returnere	 avfallet	 til	 området	 for	
vedkommende	avsendermyndighets	jurisdiksjon,	og	av	
å	gjenvinne	eller	disponere	avfallet	på	en	alternativ	og	
miljømessig	forsvarlig	måte,	

ii)	 innen	tre	virkedager	etter	at	avfallet	for	gjenvinning	er	
mottatt,	skal	anlegget	sende	undertegnede	kopier	av	det	
utfylte	 transportdokumentet,	 unntatt	 erklæringen	 om	
gjenvinning	som	omhandlet	i	punkt	iii),	til	melderen	og	
til	vedkommende	berørte	myndigheter,	og	

iii)	 så	 snart	 som	 mulig,	 men	 senest	 30	 dager	 etter	 at	
gjenvinningen	 er	 fullført	 og	 senest	 ett	 kalenderår	
etter	at	anlegget	har	mottatt	avfallet,	skal	anlegget,	på	
eget	 ansvar,	 bekrefte	 at	 gjenvinningen	 er	 fullført	 og	
sende	 undertegnede	 kopier	 av	 transportdokumentet	
som	inneholder	denne	bekreftelsen	til	melderen	og	til	
vedkommende	berørte	myndigheter.

4.	 Overføringen	kan	finne	sted	bare	dersom

a)	 melderen	 har	 mottatt	 et	 skriftlig	 samtykke	 fra	
vedkommende	 avsendermyndighet,	 vedkommende	
mottakermyndighet	 og	 eventuelt	 vedkommende	
transittmyndighet	 eller,	 dersom	 stilltiende	 samtykke	 fra	
vedkommende	 mottakermyndigheter	 og	 vedkommende	
transittmyndigheter	 utenfor	 Fellesskapet	 er	 gitt	 eller	 kan	
antas	 å	 være	 gitt,	 og	 dersom	 de	 fastsatte	 vilkårene	 er	
oppfylt,	og	

b)	 artikkel	35	nr.	4	bokstav	b),	c)	og	d)	er	oppfylt

5.	 Dersom	 en	 eksport	 som	 beskrevet	 i	 nr.	 1	 av	 avfall	
oppført	i	vedlegg	IV	og	IVA	er	i	transitt	gjennom	en	stat	som	
ikke	 omfattes	 av	 OECD-vedtaket,	 får	 følgende	 tilpasninger	
anvendelse:

a)	 Vedkommende	 transittmyndighet	 som	 ikke	 omfattes	 av	
OECD-vedtaket,	 skal	 ha	 60	 dager	 på	 seg	 fra	 tidspunktet	
for	 oversendelse	 av	 sin	 bekreftelse	 av	 at	 den	 har	mottatt	
meldingen,	 til	å	anmode	om	tilleggsopplysninger	om	den	
meldte	 overføringen,	 og	 dersom	 den	 berørte	 staten	 har	
besluttet	 ikke	 å	 kreve	 skriftlig	 forhåndssamtykke	 og	 har	
underrettet	de	andre	partene	om	dette	i	samsvar	med	artikkel	
6	 nr.	 4	 i	Basel-konvensjonen,	 gi	 sitt	 stilltiende	 samtykke	
eller	gi	et	skriftlig	samtykke	med	eller	uten	vilkår.

b)	 Vedkommende	 avsendermyndighet	 i	 Fellesskapet	 skal	
først	 treffe	 en	 beslutning	 om	 samtykke	 til	 overføringen	
som	omhandlet	 i	 artikkel	9	etter	å	ha	 fått	 stilltiende	eller	
skriftlig	samtykke	fra	den	vedkommende	transittmyndighet	
som	 ikke	 omfattes	 av	 OECD-vedtaket,	 og	 tidligst	 61	
dager	 etter	 tidspunktet	 for	 oversendelse	 av	 bekreftelsen	
fra	 vedkommende	 transittmyndighet.	 Vedkommende	
avsendermyndighet	kan	treffe	en	slik	beslutning	før	utløpet	
av	 fristen	 på	 61	 dager	 dersom	 den	 har	 mottatt	 skriftlig	
samtykke	fra	de	andre	berørte	vedkommende	myndigheter.

6.	 Når	avfall	blir	eksportert,	skal	det	være	for	gjenvinning	
i	 et	 anlegg	 som	 i	 henhold	 til	 gjeldende	 nasjonal	 lovgivning	
driver	virksomhet,	eller	har	 tillatelse	 til	å	drive	virksomhet,	 i	
mottakerstaten.

7.	 Dersom	et	utførselstollsted	fra	eller	et	utpasseringstollsted	
fra	 Fellesskapet	 blir	 oppmerksom	 på	 en	 ulovlig	 overføring,	
skal	tollstedet	omgående	underrette	vedkommende	myndighet	
i	tollstedets	stat,	som	skal

a)	 underrette	vedkommende	avsendermyndighet	i	Fellesskapet	
omgående,	og	

b)	 sikre	 at	 avfallet	 holdes	 tilbake	 inntil	 vedkommende	
avsendermyndighet	har	besluttet	noe	annet,	og	har	meddelt	
denne	beslutningen	skriftlig	til	vedkommende	myndighet	i	
staten	der	tollstedet	ligger,	og	der	avfallet	holdes	tilbake.
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KAPITTEL 3

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 39

Eksport	til	Antarktis

Eksport	av	avfall	fra	Fellesskapet	til	Antarktis	er	forbudt.

Artikkel 40

Eksport	til	oversjøiske	land	eller	territorier

1.	 Eksport	 fra	 Fellesskapet	 av	 avfall	 for	 disponering	 i	
oversjøiske	land	eller	territorier	er	forbudt.

2.	 For	eksport	av	avfall	bestemt	for	gjenvinning	i	oversjøiske	
land	 eller	 territorier	 får	 forbudet	 i	 artikkel	 36	 tilsvarende	
anvendelse.

3.	 For	eksport	av	avfall	bestemt	for	gjenvinning	i	oversjøiske	
land	eller	territorier	som	ikke	omfattes	av	forbudet	i	nr.	2,	får	
bestemmelsene	i	avdeling	II	tilsvarende	anvendelse.

AVDELING	V

IMPORT	TIL	FELLESSKAPET	FRA	TREDJESTATER

KAPITTEL	1

Import	av	avfall	for	disponering

Artikkel 41

Forbud	mot	import,	unntatt	fra	en	stat	som	er	part	i	
Basel-konvensjonen,	eller	som	det	er	inngått	en	avtale	

med,	eller	fra	andre	områder	i	krise-	eller	krigssituasjoner

1.	 Import	til	Fellesskapet	av	avfall	bestemt	for	disponering	
er	forbudt,	med	unntak	for	import	fra

a)	 stater	som	er	parter	i	Basel-konvensjonen,	eller	

b)	 andre	 stater	 som	 Fellesskapet,	 eller	 Fellesskapet	 og	 dets	
medlemsstater,	 har	 inngått	 bilaterale	 eller	 multilaterale	
avtaler	 eller	 ordninger	 med	 som	 er	 forenlige	 med	
Fellesskapets	 regelverk	 og	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 11	 i	
Basel-konvensjonen,	eller	

c)	 andre	 stater	 som	 de	 enkelte	 medlemsstatene	 har	 inngått	
bilaterale	avtaler	eller	ordninger	med	i	samsvar	med	nr.	2,	
eller	

d)	 andre	 områder	 i	 tilfeller	 der	 det	 unntaksvis	 i	 forbindelse	
med	 krisesituasjoner,	 fredsskapende	 og	 fredsbevarende	
operasjoner	 eller	 krigssituasjoner	 ikke	 kan	 inngås	 noen	
bilaterale	avtaler	eller	ordninger	i	henhold	til	bokstav	b)	eller	
c),	eller	der	en	vedkommende	myndighet	i	avsenderstaten	
enten	ikke	er	utpekt	eller	ikke	er	i	stand	til	å	handle.

2.	 I	 tilfeller	 der	 slikt	 avfall	 ikke	 vil	 bli	 håndtert	 på	 en	
miljømessig	forsvarlig	måte	 i	avsenderstaten,	som	omhandlet	
i	artikkel	49,	kan	de	enkelte	medlemsstatene	unntaksvis	inngå	
bilaterale	avtaler	og	ordninger	for	disponering	av	særlig	avfall	
i	disse	medlemsstatene.

Slike	avtaler	og	ordninger	skal	være	forenlige	med	Fellesskapets	
regelverk	og	i	samsvar	med	Basel-konvensjonens	artikkel	11.

Slike	 avtaler	 og	 ordninger	 skal	 garantere	 at	 disponeringen	
vil	bli	utført	 i	 et	godkjent	anlegg	og	vil	være	 i	 samsvar	med	
kravene	til	miljømessig	forsvarlig	håndtering.

Slike	 avtaler	 og	 ordninger	 skal	 også	 garantere	 at	 avfallet	 er	
produsert	 i	 avsenderstaten,	 og	 at	 disponeringen	 utelukkende	
vil	bli	utført	i	den	medlemsstaten	som	har	inngått	avtalen	eller	
ordningen.

Slike	avtaler	eller	ordninger	skal	meldes	til	Kommisjonen	før	
de	inngås.	I	nødssituasjoner	kan	de	imidlertid	meldes	inntil	én	
måned	etter	at	de	er	inngått.

3.	 Bilaterale	 eller	 multilaterale	 avtaler	 eller	 ordninger	
inngått	i	samsvar	med	nr.	1	bokstav	b)	og	c)	skal	være	basert	på	
kravene	til	framgangsmåte	i	artikkel	42.

4.	 De	stater	som	er	omhandlet	i	nr.	1	bokstav	a),	b)	og	c),	skal	
pålegges	å	legge	fram	en	behørig	begrunnet	forhåndsanmodning	
for	vedkommende	myndighet	i	mottakermedlemsstaten,	der	det	
framgår	at	de	ikke	har	og	ikke	på	rimelig	måte	kan	skaffe	den	
nødvendige	 tekniske	kapasitet	 og	de	nødvendige	 anlegg	 som	
trengs	 for	 å	 disponere	 avfallet	 på	 en	 miljømessig	 forsvarlig	
måte.

Artikkel 42

Krav	til	framgangsmåte	for	import	fra	en	stat	som	er	part	
i	Basel-konvensjonen,	eller	fra	andre	områder	i	krise-	eller	

krigssituasjoner

1.	 Når	avfall	blir	importert	for	disponering	til	Fellesskapet	fra	
stater	som	er	parter	i	Basel-konvensjonen,	får	bestemmelsene	
i	 avdeling	 II	 tilsvarende	 anvendelse,	med	 de	 tilpasninger	 og	
tillegg	som	omhandles	i	nr.	2	og	3.

2.	 Følgende	tilpasninger	får	anvendelse:	

a)	 Vedkommende	transittmyndighet	utenfor	Fellesskapet	skal	
etter	 tidspunktet	 for	oversendelse	av	sin	bekreftelse	av	at	
den	har	mottatt	meldingen,	ha	60	dager	på	seg	til	å	anmode	
om	 tilleggsopplysninger	om	den	meldte	overføringen,	og	
dersom	den	berørte	staten	har	besluttet	ikke	å	kreve	skriftlig	
forhåndssamtykke,	og	har	underrettet	de	andre	partene	om	
dette	i	samsvar	med	artikkel	6	nr.	4	i	Basel-konvensjonen,	
gi	 sitt	 stilltiende	 samtykke	 eller	 gi	 et	 skriftlig	 samtykke	
med	eller	uten	vilkår.



24.10.2013 Nr.	59/603EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

b)	 I	 tilfelle	 av	 krisesituasjoner,	 fredsskapende	 og	
fredsbevarende	 operasjoner	 og	 krigssituasjoner	 som	
omhandlet	 i	 artikkel	 41	 nr.	 1	 bokstav	 d),	 skal	 det	 ikke	
kreves	samtykke	fra	vedkommende	avsendermyndighet.

3.	 Følgende	tilleggsbestemmelser	får	anvendelse:

a)	 Vedkommende	 transittmyndighet	 i	 Fellesskapet	 skal	
bekrefte	 mottak	 av	 meldingen	 overfor	 melderen,	 med	
kopier	til	vedkommende	berørte	myndigheter.

b)	 Vedkommende	 mottakermyndighet	 og	 eventuelt	
vedkommende	transittmyndighet	i	Fellesskapet	skal	sende	
en	 stemplet	 kopi	 av	 sine	 beslutninger	 om	 samtykke	 til	
overføringen	til	innpasseringstollstedet	til	Fellesskapet.

c)	 Transportøren	skal	levere	en	kopi	av	transportdokumentet	
til	innpasseringstollstedet	til	Fellesskapet.

d)	 Etter	 å	 ha	 utført	 de	 nødvendige	 tollformalitetene	
skal	 innpasseringstollstedet	 til	 Fellesskapet	 sende	 en	
stemplet	 kopi	 av	 transportdokumentet	 til	 vedkommende	
mottakermyndighet	og	vedkommende	 transittmyndighet	 i	
Fellesskapet,	med	angivelse	av	at	avfallet	er	kommet	inn	i	
Fellesskapet.

4.	 Overføringen	kan	finne	sted	bare	dersom

a)	 melderen	har	mottatt	skriftlig	samtykke	fra	vedkommende	
avsendermyndighet,	vedkommende	mottakermyndighet	og	
eventuelt	vedkommende	 transittmyndighet,	og	dersom	de	
fastsatte	vilkårene	er	oppfylt,	

b)	 det	er	inngått	en	kontrakt	mellom	melderen	og	mottakeren,	
og	 denne	 er	 gjeldende	 ,	 slik	 det	 kreves	 i	 artikkel	 4	 nr.	 4	
annet	ledd	og	i	artikkel	5,

c)	 det	 er	 opprettet	 en	 økonomisk	 garanti	 eller	 tilsvarende	
forsikring,	og	denne	er	gjeldende,	slik	det	kreves	i	artikkel	
4	nr.	5	annet	ledd	og	i	artikkel	6,	og

d)	 miljømessig	forsvarlig	håndtering	som	omhandlet	i	artikkel	
49	er	sikret.

5.	 Dersom	 et	 innpasseringstollsted	 til	 Fellesskapet	 blir	
oppmerksom	på	en	ulovlig	overføring,	skal	tollstedet	omgående	
underrette	vedkommende	myndighet	i	tollstedets	stat,	som	skal	

a)	 underrette	vedkommende	mottakermyndighet	i	Fellesskapet	
omgående,	 som	 igjen	 skal	 underrette	 vedkommende	
avsendermyndighet	utenfor	Fellesskapet,	og

b)	 sikre	 at	 avfallet	 holdes	 tilbake	 inntil	 vedkommende	
avsendermyndighet	 utenfor	 Fellesskapet	 har	 besluttet	
noe	annet	og	har	meddelt	denne	beslutningen	 skriftlig	 til	
vedkommende	myndighet	i	staten	der	tollstedet	ligger,	og	
der	avfallet	holdes	tilbake.

KAPITTEL 2

Import av avfall for gjenvinning

Artikkel 43

Forbud	mot	import,	unntatt	fra	en	stat	som	omfattes	av	
OECD-vedtaket,	som	er	part	i	Basel-konvensjonen,	eller	
som	det	er	inngått	en	avtale	med,	eller	fra	andre	områder	i	

krise-	eller	krigssituasjoner

1.	 All	 import	 til	 Fellesskapet	 av	 avfall	 for	 gjenvinning	 er	
forbudt,	med	unntak	for	import	fra	

a)	 stater	som	omfattes	av	OECD-vedtaket,	eller	

b)	 andre	stater	som	er	parter	i	Basel-konvensjonen,	eller	

c)	 andre	 stater	 som	 Fellesskapet,	 eller	 Fellesskapet	 og	 dets	
medlemsstater,	 har	 inngått	 bilaterale	 eller	 multilaterale	
avtaler	 eller	 ordninger	 med	 som	 er	 forenlige	 med	
Fellesskapets	 regelverk	 og	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 11	 i	
Basel-konvensjonen,	eller	

d)	 andre	 stater	 som	 de	 enkelte	 medlemsstatene	 har	 inngått	
bilaterale	avtaler	eller	ordninger	med	i	samsvar	med	nr.	2,	
eller	

e)	 andre	 områder	 i	 tilfeller	 der	 det	 unntaksvis	 i	 forbindelse	
med	 krisesituasjoner,	 fredsskapende	 og	 fredsbevarende	
operasjoner	 eller	 krigssituasjoner	 ikke	 kan	 inngås	 noen	
bilaterale	avtaler	eller	ordninger	i	henhold	til	bokstav	b)	eller	
c),	eller	der	en	vedkommende	myndighet	i	avsenderstaten	
enten	ikke	er	utpekt	eller	ikke	er	i	stand	til	å	handle.

2.	 I	 unntakstilfeller	 kan	 de	 enkelte	 medlemsstatene	 inngå	
bilaterale	avtaler	og	ordninger	for	gjenvinning	av	særlig	avfall	
i	disse	medlemsstatene	når	slikt	avfall	ikke	vil	bli	håndtert	på	
en	miljømessig	forsvarlig	måte,	som	omhandlet	i	artikkel	49,	i	
avsenderstaten.

I	slike	tilfeller	får	artikkel	41	nr.	2	anvendelse.

3.	 Bilaterale	 eller	 multilaterale	 avtaler	 eller	 ordninger	
inngått	i	samsvar	med	nr.	1	bokstav	c)	og	d)	skal	være	basert	
på	 kravene	 til	 framgangsmåte	 i	 artikkel	 42	 i	 den	grad	det	 er	
relevant.

Artikkel 44

Krav	til	framgangsmåte	for	import	fra	en	stat	som	
omfattes	av	OECD-vedtaket,	eller	fra	andre	områder	i	

krise-	eller	krigssituasjoner

1.	 Når	avfall	blir	importert	for	gjenvinning	til	Fellesskapet	
fra	stater	og	gjennom	stater	som	omfattes	av	OECD-vedtaket,	
får	bestemmelsene	i	avdeling	II	tilsvarende	anvendelse,	med	de	
tilpasninger	og	tillegg	som	omhandles	i	nr.	2	og	3.
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2.	 Følgende	tilpasninger	får	anvendelse:	

a)	 Det	 samtykket	 som	 kreves	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 9,	
kan	gis	 i	 form	av	 stilltiende	 samtykke	 fra	vedkommende	
avsendermyndighet	utenfor	Fellesskapet.	

b)	 Melderen	 kan	 gi	 en	 skriftlig	 forhåndsmelding	 i	 samsvar	
med	artikkel	4.

c)	 I	 tilfelle	 av	 krisesituasjoner,	 fredsskapende	 og	
fredsbevarende	 operasjoner	 eller	 krigssituasjoner	 som	
omhandlet	 i	 artikkel	 43	 nr.	 1	 bokstav	 e),	 skal	 det	 ikke	
kreves	samtykke	fra	vedkommende	avsendermyndighet.

3.	 I	 tillegg	skal	artikkel	42	nr.	3	bokstav	b),	c)	og	d)	være	
oppfylt.

4.	 Overføringen	kan	finne	sted	bare	dersom

a)	 melderen	har	mottatt	skriftlig	samtykke	fra	vedkommende	
avsendermyndighet,	vedkommende	mottakermyndighet	og	
eventuelt	 vedkommende	 transittmyndighet	 eller,	 dersom	
stilltiende	samtykke	fra	vedkommende	avsendermyndighet	
utenfor	Fellesskapet	er	gitt	eller	kan	antas	å	være	gitt,	og	
dersom	de	fastsatte	vilkårene	er	oppfylt,	

b)	 det	er	inngått	en	kontrakt	mellom	melderen	og	mottakeren,	
og	 denne	 er	 gjeldende	 ,	 slik	 det	 kreves	 i	 artikkel	 4	 nr.	 4	
annet	ledd	og	i	artikkel	5,

c)	 det	 er	 opprettet	 en	 økonomisk	 garanti	 eller	 tilsvarende	
forsikring,	og	denne	er	gjeldende,	slik	det	kreves	i	artikkel	
4	nr.	5	annet	ledd	og	i	artikkel	6,	og

d)	 miljømessig	forsvarlig	håndtering	som	omhandlet	i	artikkel	
49	er	sikret.

5.	 Dersom	 et	 innpasseringstollsted	 til	 Fellesskapet	 blir	
oppmerksom	på	en	ulovlig	overføring,	skal	tollstedet	omgående	
underrette	vedkommende	myndighet	i	tollstedets	stat,	som	skal

a)	 underrette	vedkommende	mottakermyndighet	i	Fellesskapet	
omgående,	 som	 igjen	 skal	 underrette	 vedkommende	
avsendermyndighet	utenfor	Fellesskapet,	og

b)	 sikre	 at	 avfallet	 holdes	 tilbake	 inntil	 vedkommende	
avsendermyndighet	 utenfor	 Fellesskapet	 har	 besluttet	
noe	annet	og	har	meddelt	denne	beslutningen	 skriftlig	 til	
vedkommende	myndighet	i	staten	der	tollstedet	ligger,	og	
der	avfallet	holdes	tilbake.

Artikkel 45

Krav	til	framgangsmåte	for	import	fra	en	stat	som	
ikke	omfattes	av	OECD-vedtaket,	men	som	er	part	i	

Basel-konvensjonen,	eller	fra	andre	områder	i	krise-	eller	
krigssituasjoner

Når	avfall	for	gjenvinning	blir	importert	til	Fellesskapet	

a)	 fra	en	stat	som	ikke	omfattes	av	OECD-vedtaket,	eller	

b)	 gjennom	en	stat	som	ikke	omfattes	av	OECD-vedtaket,	og	
som	er	part	i	Basel-konvensjonen,	

får	artikkel	42	tilsvarende	anvendelse.

KAPITTEL	3

Alminnelige	bestemmelser

Artikkel 46

Import	fra	oversjøiske	land	eller	territorier

1.	 Når	avfall	blir	 importert	 til	Fellesskapet	 fra	oversjøiske	
land	eller	territorier,	skal	avdeling	II	gjelde	tilsvarende.

2.	 Ett	 eller	 flere	 oversjøiske	 land	 og	 territorier	 samt	 de	
medlemsstatene	 de	 er	 knyttet	 til,	 kan	 anvende	 nasjonale	
framgangsmåter	på	overføringer	fra	vedkommende	oversjøiske	
land	eller	territorium	til	medlemsstaten.

3.	 Medlemsstater	 som	 anvender	 nr.	 2,	 skal	 underrette	
Kommisjonen	 om	 de	 nasjonale	 framgangsmåtene	 som	
anvendes.

AVDELING	VI

TRANSITT	GJENNOM	FELLESSKAPET	FRA	OG	TIL	
TREDJESTATER

KAPITTEL	1

Transitt	av	avfall	for	disponering

Artikkel 47

Transitt	gjennom	Fellesskapet	av	avfall	for	disponering

Når	avfall	for	disponering	transporteres	gjennom	medlemsstater	
fra	 og	 til	 tredjestater,	 får	 artikkel	 42	 tilsvarende	 anvendelse,	
med	de	tilpasninger	og	tillegg	som	omhandles	nedenfor:

a)	 Den	 første	 og	 siste	 vedkommende	 transittmyndighet	
i	 Fellesskapet	 skal,	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 sende	
en	 stemplet	 kopi	 av	 beslutningene	 om	 samtykke	 til	
overføringen	eller,	dersom	de	har	gitt	stilltiende	samtykke,	
en	 kopi	 av	 bekreftelsen	 i	 samsvar	med	 artikkel	 42	 nr.	 3	
bokstav	a),	 til	henholdsvis	 innpasseringstollstedene	 til	og	
utpasseringstollstedene	fra	Fellesskapet,	og	
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b)	 så	 snart	 avfallet	 har	 forlatt	 Fellesskapet,	 skal	
utpasseringstollstedet	 fra	 Fellesskapet	 sende	 en	
stemplet	 kopi	 av	 transportdokumentet	 til	 vedkommende	
transittmyndighet(er)	 i	 Fellesskapet	 med	 angivelse	 av	 at	
avfallet	har	forlatt	Fellesskapet.

KAPITTEL 2

Transitt av avfall for gjenvinning

Artikkel 48

Transitt	gjennom	Fellesskapet	av	avfall	for	gjenvinning

1.	 Når	 avfall	 for	 gjenvinning	 transporteres	 gjennom	
medlemsstater	 fra	 og	 til	 en	 stat	 som	 ikke	 omfattes	 av	
OECD-vedtaket,	får	artikkel	47	tilsvarende	anvendelse.

2.	 Når	 avfall	 for	 gjenvinning	 transporteres	 gjennom	
medlemsstater	fra	og	til	en	stat	som	omfattes	av	OECD-vedtaket,	
får	artikkel	44	tilsvarende	anvendelse,	med	de	tilpasninger	og	
tillegg	som	omhandles	nedenfor:

a)	 Den	 første	 og	 siste	 vedkommende	 transittmyndighet	
i	 Fellesskapet	 skal,	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 sende	
en	 stemplet	 kopi	 av	 beslutningene	 om	 samtykke	 til	
overføringen	eller,	dersom	de	har	gitt	stilltiende	samtykke,	
en	 kopi	 av	 bekreftelsen	 i	 samsvar	med	 artikkel	 42	 nr.	 3	
bokstav	a),	 til	henholdsvis	 innpasseringstollstedene	 til	og	
utpasseringstollstedene	fra	Fellesskapet.

b)	 Så	 snart	 avfallet	 har	 forlatt	 Fellesskapet,	 skal	
utpasseringstollstedet	 fra	 Fellesskapet	 sende	 en	
stemplet	 kopi	 av	 transportdokumentet	 til	 vedkommende	
transittmyndighet(er)	 i	 Fellesskapet	 med	 angivelse	 av	 at	
avfallet	har	forlatt	Fellesskapet.

3.	 Når	 avfall	 for	 gjenvinning	 transporteres	 gjennom	
medlemsstater	fra	en	stat	som	ikke	omfattes	av	OECD-vedtaket,	
til	en	stat	som	omfattes	av	OECD-vedtaket,	eller	omvendt,	får	
nr.	1	anvendelse	med	hensyn	til	den	stat	som	ikke	omfattes	av	
OECD-vedtaket,	og	nr.	2	anvendelse	med	hensyn	 til	den	stat	
som	omfattes	av	OECD-vedtaket.

AVDELING	VII

ANDRE	BESTEMMELSER

KAPITTEL	1

Tilleggsplikter

Artikkel 49

Vern	av	miljøet

1.	 Produsent,	melder	og	andre	foretak	som	er	involvert	i	en	
overføring	av	avfall	og/eller	gjenvinning	eller	disponering	av	
avfall,	skal	treffe	de	nødvendige	tiltak	for	å	sikre	at	alt	avfall	
de	 transporterer	 blir	 håndtert	 uten	 at	 det	 setter	 menneskers	
helse	 i	 fare	 og	 på	 en	 miljømessig	 forsvarlig	 måte	 i	 hele	

transportperioden	 og	 under	 gjenvinning	 og	 disponering	 av	
avfallet.	 Når	 overføringen	 finner	 sted	 innenfor	 Fellesskapet,	
skal	særlig	kravene	i	artikkel	4	i	direktiv	2006/12/EF	og	andre	
deler	av	Fellesskapets	regelverk	for	avfall	respekteres.

2.	 Ved	 eksport	 fra	 Fellesskapet	 skal	 vedkommende	
avsendermyndighet	i	Fellesskapet	

a)	 kreve	og	bestrebe	seg	på	å	sikre	at	alt	avfall	som	eksporteres,	
blir	 håndtert	 på	 en	 miljømessig	 forsvarlig	 måte	 i	 hele	
transportperioden,	 herunder	 gjenvinning	 som	 omhandlet	
i	 artikkel	 36	 og	 38	 eller	 disponering	 som	 omhandlet	 i	
artikkel	34,	i	den	mottakende	tredjestat,	

b)	 forby	eksport	av	avfall	til	tredjestater	dersom	vedkommende	
avsendermyndighet	har	grunn	til	å	tro	at	avfallet	ikke	vil	bli	
håndtert	i	samsvar	med	kravene	i	bokstav	a).

Miljømessig	 forsvarlig	håndtering	kan	blant	annet	 forutsettes	
med	 hensyn	 til	 det	 berørte	 avfallets	 gjenvinning	 eller	
disponering	dersom	melderen	eller	vedkommende	myndighet	
i	mottakerstaten	kan	vise	at	anlegget	som	mottar	avfallet,	vil	
bli	drevet	 i	 samsvar	med	standarder	 for	menneskers	helse	og	
miljøvern	som	i	hovedsak	tilsvarer	standarder	som	er	nedfelt	i	
Fellesskapets	regelverk.

Denne	 antakelsen	 skal	 imidlertid	 ikke	 berøre	 den	 generelle	
vurderingen	 av	 miljømessig	 forsvarlig	 håndtering	 i	 løpet	 av	
hele	transportperioden,	herunder	gjenvinning	eller	disponering	
i	den	mottakende	tredjestat.

Med	det	 formål	å	søke	veiledning	om	miljømessig	 forsvarlig	
håndtering	kan	retningslinjene	i	vedlegg	VIII	vurderes.

3.	 Ved	 import	 til	 Fellesskapet	 skal	 vedkommende	
mottakermyndighet	i	Fellesskapet	

a)	 kreve	og	treffe	de	nødvendige	tiltak	for	å	sikre	at	alt	avfall	
som	 blir	 overført	 til	 vedkommende	 mottakermyndighets	
jurisdiksjon,	 blir	 håndtert	 uten	 at	 det	 setter	 menneskers	
helse	i	fare,	og	uten	at	det	benyttes	prosesser	eller	metoder	
som	 vil	 kunne	 skade	miljøet,	 og	 i	 samsvar	med	 artikkel	
4	 i	 direktiv	 2006/12/EF	 og	 andre	 deler	 av	 Fellesskapets	
regelverk	 for	 avfall	 i	 løpet	 av	 hele	 transportperioden,	
herunder	gjenvinning	eller	disponering	i	mottakerstaten,	

b)	 forby	import	av	avfall	fra	tredjestater	dersom	vedkommende	
mottakermyndighet	har	grunn	til	å	tro	at	avfallet	ikke	vil	bli	
håndtert	i	samsvar	med	kravene	i	bokstav	a).

Artikkel 50

Håndheving	i	medlemsstatene

1.	 Medlemsstatene	skal	fastsette	regler	for	sanksjoner	som	
får	anvendelse	på	brudd	på	bestemmelsene	i	denne	forordning,	
og	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 sanksjonene	
gjennomføres.	 Sanksjonene	 skal	 være	 virkningsfulle,	 stå	 i	
forhold	til	overtredelsen	og	virke	avskrekkende.	Medlemsstatene	
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skal	underrette	Kommisjonen	om	sin	nasjonale	lovgivning	med	
hensyn	til	å	forhindre	og	oppdage	ulovlige	overføringer,	samt	
sanksjoner	ved	slike	overføringer.

2.	 Medlemsstatene	skal,	ved	hjelp	av	tiltak	for	håndheving	
av	 denne	 forordning,	 blant	 annet	 sørge	 for	 inspeksjon	 av	
virksomheter	og	 foretak	 i	 samsvar	med	artikkel	13	 i	direktiv	
2006/12/EF,	og	for	stikkprøvekontroll	av	overføringer	av	avfall	
eller	av	tilknyttet	gjenvinning	eller	disponering.

3.	 Kontroll	av	overføringer	kan	særlig	finne	sted	

a)	 på	 opprinnelsesstedet,	 utført	 hos	 produsenten,	 besitteren	
eller	melderen,	

b)	 på	mottaksstedet,	utført	hos	mottakeren	eller	på	anlegget,

c)	 ved	Fellesskapets	grenser,	og/eller	

d)	 under	overføring	innenfor	Fellesskapet.

4.	 Kontroll	 av	 overføringer	 skal	 omfatte	 inspeksjon	 av	
dokumenter,	identitetskontroll	og,	der	dette	er	hensiktsmessig,	
fysisk	kontroll	av	avfallet.

5.	 Medlemsstatene	 skal	 samarbeide	 med	 hverandre,	
bilateralt	eller	multilateralt,	for	å	legge	forholdene	til	rette	for	å	
forhindre	og	oppdage	ulovlige	transporter.

6.	 Medlemsstatene	 skal	 utpeke	 de	 medlemmene	 av	 sitt	
personale	 som	 skal	 ha	 ansvar	 for	 samarbeidet	 omhandlet	
i	 nr.	 5,	 samt	 identifisere	 kontaktpunktene	 for	 de	 fysiske	
kontrollene	omhandlet	i	nr.	4.	Opplysningene	skal	oversendes	
til	Kommisjonen,	som	skal	distribuere	en	sammenfattet	liste	til	
kontaktorganene	omhandlet	i	artikkel	54.

7.	 På	 anmodning	 fra	 en	 annen	 medlemsstat	 kan	 en	
medlemsstat	 treffe	 håndhevingstiltak	 overfor	 personer	 som	
er	mistenkt	 for	å	delta	 i	ulovlig	overføring	av	avfall,	og	som	
befinner	seg	i	vedkommende	medlemsstat.

Artikkel 51

Rapportering	fra	medlemsstatene

1.	 Før	 utløpet	 av	 hvert	 kalenderår	 skal	 hver	 av	
medlemsstatene	 sende	 Kommisjonen	 en	 kopi	 av	 rapporten	
for	forrige	kalenderår,	som	den	har	utarbeidet	og	lagt	fram	for	
sekretariatet	for	nevnte	konvensjon	i	samsvar	med	artikkel	13	
nr.	3	i	Basel-konvensjonen.

2.	 Før	utløpet	av	hvert	kalenderår	skal	medlemsstatene	også	
utarbeide	en	rapport	for	foregående	år	basert	på	spørreskjemaet	
for	 tilleggsrapportering	 i	 vedlegg	 IX,	 og	oversende	denne	 til	
Kommisjonen.

3.	 Rapportene	utarbeidet	av	medlemsstatene	i	samsvar	med	
nr.	1	og	2	skal	oversendes	Kommisjonen	elektronisk.

4.	 Kommisjonen	skal	på	grunnlag	av	disse	rapportene	hvert	
tredje	 år	 utarbeide	 en	 rapport	 om	gjennomføringen	 av	denne	
forordning	i	Fellesskapet	og	dets	medlemsstater.

Artikkel 52

Internasjonalt	samarbeid

Medlemsstatene	 skal,	 der	 dette	 er	 hensiktsmessig	 og	 om	
nødvendige	 sammen	 med	 Kommisjonen,	 samarbeide	 med	
andre	 parter	 i	 Basel-konvensjonen	 og	 med	 mellomstatlige	
organisasjoner,	blant	annet	ved	informasjonsutveksling	og/eller	
deling	 av	 informasjon,	 fremming	 av	miljømessig	 forsvarlige	
teknologier	og	utvikling	av	hensiktsmessig	 regelverk	 for	god	
praksis.

Artikkel 53

Utpeking	av	vedkommende	myndigheter

Medlemsstatene	 skal	 utpeke	 vedkommende	 myndighet	 eller	
myndigheter	 som	 skal	 ha	 ansvar	 for	 å	 gjennomføre	 denne	
forordning.	 Hver	 medlemsstat	 skal	 bare	 utpeke	 én	 enkelt	
vedkommende	transittmyndighet.

Artikkel 54

Utpeking	av	kontaktorganer

Medlemsstatene	 og	 Kommisjonen	 skal	 hver	 utpeke	 ett	 eller	
flere	kontaktorganer	med	ansvar	for	å	informere	eller	gi	råd	til	
personer	eller	foretak	som	ber	om	opplysninger.	Kommisjonens	
kontaktorgan	skal	formidle	til	medlemsstatenes	kontaktorganer	
alle	spørsmål	som	stilles	til	det,	og	som	gjelder	de	sistnevnte,	
og	omvendt.

Artikkel 55

Utpeking	av	tollsteder	for	innpassering	til	og	utpassering	
fra	Fellesskapet

Medlemsstatene	 kan	 utpeke	 særlige	 tollsteder	 for	 inn-	 og	
utpassering	 i	Fellesskapet	 for	 overføringer	 av	 avfall	 inn	 i	 og	
ut	av	Fellesskapet.	Dersom	medlemsstatene	beslutter	å	utpeke	
slike	tollsteder,	skal	ingen	overføring	av	avfall	tillates	å	bruke	
andre	 grensepasseringssteder	 i	 en	 medlemsstat	 for	 inn-	 eller	
utpassering	i	Fellesskapet.

Artikkel 56

Melding	av	og	opplysninger	om	utpekte	myndigheter

1.	 Medlemsstatene	skal	underrette	Kommisjonen	om	at	de	
har	utpekt	

a)	 vedkommende	myndigheter,	i	henhold	til	artikkel	53,

b)	 kontaktorganer,	i	henhold	til	artikkel	54	og	

c)	 der	 dette	 er	 relevant,	 tollsteder	 for	 innpassering	 til	 og	
utpassering	fra	Fellesskapet,	i	henhold	til	artikkel	55.
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2.	 Med	 hensyn	 til	 ovennevnte	 utpekte	 myndigheter	 skal	
medlemsstatene	gi	Kommisjonen	følgende	opplysninger:

a)	 navn,

b)	 postadresse(r),

c)	 e-postadresse(r),

d)	 telefonnummer(-numre),

e)	 telefaksnummer(-numre),	og	

f)	 hvilke	 språk	 som	 er	 akseptable	 for	 vedkommende	
myndigheter.

3.	 Medlemsstatene	 skal	 umiddelbart	 underrette	
Kommisjonen	om	eventuelle	endringer	i	disse	opplysningene.

4.	 Disse	 opplysningene	 samt	 eventuelle	 endringer	 skal	
oversendes	Kommisjonen	 elektronisk	 samt	 i	 en	 papirversjon	
dersom	det	anmodes	om	dette.

5.	 Kommisjonen	 skal	 på	 sitt	 nettsted	 offentliggjøre	 lister	
over	 utpekte	 vedkommende	 myndigheter,	 kontaktorganer	 og	
tollsteder	 for	 innpassering	 til	og	utpassering	fra	Fellesskapet,	
og	ajourføre	slike	lister	der	dette	er	nødvendig.

KAPITTEL 2

Andre bestemmelser

Artikkel 57

Kontaktorganenes	møter

Kommisjonen	skal,	dersom	medlemsstatene	anmoder	om	det,	
eller	dersom	det	ellers	er	hensiktsmessig,	med	jevne	mellomrom	
avholde	 et	 møte	 med	 kontaktorganene	 for	 å	 se	 nærmere	 på	
spørsmål	 som	 blir	 reist	 i	 forbindelse	 med	 gjennomføringen	
av	 denne	 forordning.	 Dersom	 alle	 medlemsstatene	 og	
Kommisjonen	 er	 enige	 om	 at	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 skal	
relevante	berørte	parter	inviteres	til	slike	møter,	eller	til	deler	
av	slike	møter.

Artikkel 58

Endringer	av	vedlegg

1.	 Vedleggene	kan	endres	av	Kommisjonen	ved	forordninger	
og	i	samsvar	med	framgangsmåten	omhandlet	i	artikkel	18	nr.	3	
i	direktiv	2006/12/EF,	for	å	ta	hensyn	til	relevant	vitenskapelig	
og	teknisk	utvikling.	I	tillegg	kan	følgende	endres:

a)	 Vedlegg	I,	II,	III,	IIIA,	IV	og	V	skal	endres	for	å	ta	hensyn	
til	endringer	som	er	avtalt	i	henhold	til	Basel-konvensjonen	
og	 OECD-vedtaket,	 og	 dessuten	 skal	 vedlegg	 IC	 om	
særlige	 instruksjoner	 for	 utfylling	 av	 meldings-	 og	
transportdokumentene	 fullføres	 senest	 på	 tidspunktet	 for	
anvendelsen	 av	 denne	 forordning,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
OECD-instruksjonene.

b)	 Ikke-klassifisert	avfall	kan	tilføyes	i	vedlegg	IIIB,	IV	eller	
V	på	foreløpig	grunnlag	i	påvente	av	en	avgjørelse	om	at	
de	skal	oppføres	i	relevante	vedlegg	til	Basel-konvensjonen	
eller	OECD-vedtaket.

c)	 På	 anmodning	 fra	 en	 medlemsstat	 kan	 blandinger	 av	 to	
eller	 flere	 typer	 avfall	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 vurderes	 for	
oppføring	i	vedlegg	IIIA	i	tilfellene	omhandlet	i	artikkel	3	
nr.	2	på	foreløpig	grunnlag	i	påvente	av	en	avgjørelse	om	at	
de	skal	oppføres	i	relevante	vedlegg	til	Basel-konvensjonen	
eller	til	OECD-vedtaket.	De	første	oppføringene	som	skal	
føres	inn	i	vedlegg	IIIA,	skal,	dersom	det	er	praktisk	mulig,	
føres	 inn	 innen	 tidspunktet	 for	 anvendelsen	 av	 denne	
forordning	 og	 senest	 seks	 måneder	 etter	 dette	 tidspunkt.	
Vedlegg	IIIA	kan	inneholde	det	forbehold	at	en	eller	flere	
av	oppføringene	 i	nevnte	vedlegg	 ikke	 får	 anvendelse	på	
eksport	til	stater	som	ikke	omfattes	av	OECD-vedtaket.

d)	 Unntakstilfellene	omhandlet	i	artikkel	3	nr.	3	skal	fastsettes	
og,	 der	 dette	 er	 nødvendig,	 skal	 slikt	 avfall	 tilføyes	 til	
vedlegg	IVA	og	V	og	slettes	fra	vedlegg	III.

e)	 Vedlegg	V	skal	endres	for	å	gjenspeile	endringer	i	listen	av	
farlig	avfall	vedtatt	i	samsvar	med	artikkel	1	nr.	4	i	direktiv	
91/689/EØF.

f)	 Vedlegg	 VIII	 skal	 endres	 for	 å	 gjenspeile	 relevante	
internasjonale	konvensjoner	og	avtaler.

2.	 Ved	 endring	 av	 vedlegg	 IX	 skal	 komiteen	 nedsatt	
ved	 rådsdirektiv	 91/692/EØF	 av	 23.	 desember	 1991	 om	
standardisering	 og	 rasjonalisering	 med	 hensyn	 til	 rapporter	
om	gjennomføring	av	enkelte	miljødirektiver(1)	 ta	del	 i	disse	
drøftingene	fullt	ut.

3.	 Tidsrommet	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 nr.	 6	 i	 beslutning	
1999/468/EF	skal	være	tre	måneder.

Artikkel 59

Ytterligere	tiltak

1.	 Kommisjonen	 kan	 treffe	 følgende	 ytterligere	 tiltak	 i	
tilknytning	til	gjennomføringen	av	denne	forordning:

a)	 en	metode	for	beregning	av	den	økonomiske	garantien	eller	
tilsvarende	forsikring	som	fastsatt	i	artikkel	6,	

b)	 retningslinjer	for	anvendelsen	av	artikkel	12	nr.	1	bokstav	
g),

c)	 ytterligere	vilkår	og	krav	i	tilknytning	til	forhåndssamtykke	
til	gjenvinningsanlegg	som	omhandlet	i	artikkel	14,

d)	 retningslinjer	for	anvendelsen	av	artikkel	15	i	 tilknytning	
til	 identifisering	 og	 sporing	 av	 avfall	 som	 gjennomgår	
vesentlige	endringer	i	den	midlertidige	gjenvinnings-	eller	
disponeringsoperasjonen,

(1)	 EFT	L	377	av	31.12.1991,	s.	48.	Direktivet	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).
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e)	 retningslinjer	 for	 samarbeidet	 mellom	 vedkommende	
myndigheter	 med	 hensyn	 til	 ulovlige	 overføringer,	 som	
omhandlet	i	artikkel	24,

f)	 tekniske	 og	 organisatoriske	 krav	 for	 den	 praktiske	
gjennomføringen	 av	 elektronisk	 datautveksling	 for	
framlegging	av	dokumenter	og	opplysninger	i	samsvar	med	
artikkel	26	nr.	4,

g)	 ytterligere	retningslinjer	for	bruken	av	språk	som	omhandlet	
i	artikkel	27,

h)	 ytterligere	 klargjøring	 av	 kravene	 til	 framgangsmåte	 i	
avdeling	II	når	det	gjelder	anvendelsen	av	disse	på	eksport,	
import	og	transitt	av	avfall	fra,	til	og	gjennom	Fellesskapet,

i)	 ytterligere	 retningslinjer	 for	 ikke-definerte	 juridiske	
begreper.

2.	 Slike	tiltak	skal	fastsettes	i	samsvar	med	framgangsmåten	
omhandlet	i	artikkel	18	nr.	3	i	direktiv	2006/12/EF.

3.	 Tidsrommet	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 nr.	 6	 i	 beslutning	
1999/468/EF	skal	være	tre	måneder.

Artikkel 60

Gjennomgåelse

1.	 Innen	 15.	 juli	 2006	 skal	 Kommisjonen	 fullføre	
sin	 gjennomgåelse	 av	 forholdet	 mellom	 eksisterende	
sektorlovgivning	med	hensyn	til	dyre-	og	folkehelse,	herunder	
overføring	 av	 avfall	 som	 omfattes	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	
1774/2002,	 og	 bestemmelsene	 i	 denne	 forordning.	 Om	
nødvendig	skal	denne	gjennomgåelsen	følges	av	egnede	forslag	
med	henblikk	på	å	oppnå	et	tilsvarende	nivå	for	framgangsmåter	
og	kontrollordninger	for	overføring	av	slikt	avfall.

2.	 Innen	 fem	 år	 etter	 12.	 juli	 2007	 skal	 Kommisjonen	
nærmere	vurdere	gjennomføringen	av	artikkel	12	nr.	1	bokstav	
c),	herunder	artikkelens	virkning	på	miljøvern	og	på	det	indre	
markeds	 virkemåte.	 Om	 nødvendig	 skal	 denne	 revisjonen	
følges	av	egnede	forslag	om	å	endre	denne	bestemmelsen.

Artikkel 61

Oppheving

1.	 Forordning	 (EØF)	 nr.	 259/93	 og	 vedtak	 94/774/EF	
oppheves	med	virkning	fra	12.	juli	2007.

2.	 Henvisninger	 til	den	opphevede	forordningen	(EØF)	nr.	
259/93	skal	forstås	som	henvisninger	til	denne	forordning.

3.	 Vedtak	 1999/412/EØF	 oppheves	 med	 virkning	 fra	
1.	januar	2008.

Artikkel 62

Overgangsbestemmelser

1.	 All	 overføring	 som	 er	 meldt,	 og	 som	 vedkommende	

mottakermyndighet	har	bekreftet	 før	12.	 juli	2007,	 skal	være	
underlagt	bestemmelsene	i	forordning	(EØF)	nr.	259/93.

2.	 Enhver	 overføring	 som	 vedkommende	 berørte	
myndigheter	 har	 gitt	 samtykke	 til	 i	 henhold	 til	 forordning	
(EØF)	nr.	259/93,	skal	fullføres	senest	ett	år	etter	12.	juli	2007.

3.	 Rapportering	 i	henhold	 til	artikkel	41	nr.	2	 i	 forordning	
(EØF)	 nr.	 259/93	 og	 artikkel	 51	 i	 denne	 forordning	 for	 året	
2007	skal	være	basert	på	spørreskjemaet	i	vedtak	1999/412/EF.

Artikkel 63

Overgangsordninger	for	visse	medlemsstater

1.	 Fram	til	31.	desember	2010	skal	all	overføring	til	Latvia	
av	 avfall	 for	 gjenvinning	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV	 samt	
overføring	av	avfall	for	gjenvinning	som	ikke	er	oppført	 i	de	
nevnte	vedlegg,	være	underlagt	framgangsmåten	med	skriftlig	
forhåndsmelding	og	-samtykke	i	samsvar	med	avdeling	II.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 skal	 vedkommende	myndigheter	
reise	 innvendinger	 mot	 overføring	 av	 avfall	 for	 gjenvinning	
oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV	 samt	 overføring	 av	 avfall	 for	
gjenvinning	som	ikke	er	oppført	i	de	nevnte	vedlegg,	og	som	er	
bestemt	for	et	anlegg	som	nyter	godt	av	et	midlertidig	unntak	fra	
visse	bestemmelser	i	direktiv	96/61/EF,	i	løpet	av	perioden	der	
det	midlertidige	unntaket	får	anvendelse	på	mottaksanlegget.

2.	 Fram	til	31.	desember	2012	skal	all	overføring	til	Polen	
av	avfall	for	gjenvinning	oppført	i	vedlegg	III	være	underlagt	
framgangsmåten	med	skriftlig	forhåndsmelding	og	-samtykke	i	
samsvar	med	avdeling	II.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
fram	til	31.	desember	2007	reise	innvendinger	mot	transport	til	
Polen	for	gjenvinning	av	følgende	avfall	oppført	i	vedlegg	III	
og	IV	i	samsvar	med	grunnene	for	slike	innvendinger	fastsatt	
i	artikkel	11:

B2020	og	GE020	(glassavfall)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010	og	GH013	(plastavfall	i	fast	form)

B3020	(papiravfall)
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B3140	(brukte	dekk)

Y46

Y47

A1010	og	A1030	(bare	de	strekpunkter	som	omhandler	arsen	
og	kvikksølv)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180	(gjelder	bare	for	polyklorerte	naftalener	(PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Med	 unntak	 for	 glassavfall,	 papiravfall	 og	 avfall	 i	 form	 av	
brukte	 dekk,	 kan	 denne	 perioden	 forlenges	 til	 senest	 31.	
desember	 2012	 i	 samsvar	med	 framgangsmåten	 omhandlet	 i	
artikkel	18	nr.	3	i	direktiv	2006/12/EF.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 kan	 vedkommende	 myndigheter	
fram	til	31.	desember	2012	reise	innvendinger	i	samsvar	med	
grunnene	 til	 slike	 innvendinger	 fastsatt	 i	 artikkel	 11	 når	 det	
gjelder	overføring	til	Polen	av	

a)	 følgende	avfall	for	gjenvinning	oppført	på	listen	i	vedlegg	
IV:

A2050

A3030

A3180,	unntatt	polyklorerte	naftalener	(PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

og	av	

b)	 avfall	for	gjenvinning	som	ikke	er	oppført	i	vedleggene.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 skal	 vedkommende	myndigheter	
reise	 innvendinger	 mot	 overføring	 av	 avfall	 for	 gjenvinning	
oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV	 samt	 overføring	 av	 avfall	 for	
gjenvinning	som	ikke	er	oppført	i	de	nevnte	vedlegg,	og	som	er	
bestemt	for	et	anlegg	som	nyter	godt	av	et	midlertidig	unntak	fra	
visse	bestemmelser	i	direktiv	96/61/EF,	i	løpet	av	perioden	der	
det	midlertidige	unntaket	får	anvendelse	på	mottaksanlegget.

3.	 Fram	til	31.	desember	2011	skal	all	overføring	til	Slovakia	
av	 avfall	 for	 gjenvinning	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV	 samt	
overføring	av	avfall	for	gjenvinning	som	ikke	er	oppført	 i	de	
nevnte	vedlegg,	være	underlagt	framgangsmåten	med	skriftlig	
forhåndsmelding	og	-samtykke	i	samsvar	med	avdeling	II.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 skal	 vedkommende	myndigheter	
reise	 innvendinger	 mot	 overføring	 av	 avfall	 for	 gjenvinning	
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oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV	 samt	 overføring	 av	 avfall	 for	
gjenvinning	som	ikke	er	oppført	i	de	nevnte	vedlegg,	og	som	er	
bestemt	for	et	anlegg	som	nyter	godt	av	et	midlertidig	unntak	
fra	 visse	 bestemmelser	 i	 direktiv	 94/67/EF(1)	 og	 96/61/EF,	
europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2000/76/EF	av	4.	desember	
2000	 om	 forbrenning	 av	 avfall(2)	 og	 europaparlaments-	
og	 rådsdirektiv	 2001/80/EF	 av	 23.	 oktober	 2001	 om	
begrensning	 av	 utslipp	 av	 visse	 luftforurensende	 stoffer	 fra	
store	 forbrenningsanlegg(3)	 i	 løpet	 av	 den	 perioden	 der	 det	
midlertidige	unntaket	får	anvendelse	på	mottaksanlegget.

4.	 Fram	til	31.	desember	2014	skal	all	overføring	til	Bulgaria	
av	avfall	for	gjenvinning	oppført	i	vedlegg	III	være	underlagt	
framgangsmåten	med	skriftlig	forhåndsmelding	og	-samtykke	i	
samsvar	med	avdeling	II.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 kan	 vedkommende	 bulgarske	
myndigheter	 fram	 til	 31.	 desember	 2009	 reise	 innvendinger	
mot	overføring	til	Bulgaria	for	gjenvinning	av	følgende	avfall	
oppført	i	vedlegg	III	og	IV	i	samsvar	med	grunnene	for	slike	
innvendinger	fastsatt	i	artikkel	11:	

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010	og	A1030	(bare	de	strekpunkter	som	omhandler	arsen	
og	kvikksølv)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

(1)	 EFT	L	365	av	31.12.1994,	s.	34.
(2)	 EFT	L	332	av	28.12.2000,	s.	91.
(3)	 EFT	L	309	av	27.11.2001,	 s.	1.	Direktivet	endret	ved	 tiltredelsesakten	av	

2003.

A3160

A3170

A3180	(gjelder	bare	for	polyklorerte	naftalener	(PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Denne	 perioden	 kan	 forlenges	 fram	 til	 senest	 31.	 desember	
2012	i	samsvar	med	framgangsmåten	omhandlet	i	artikkel	18	
nr.	3	i	direktiv	2006/12/EF.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 kan	 vedkommende	 bulgarske	
myndigheter	 fram	til	31.	desember	2009	reise	 innvendinger	 i	
samsvar	med	grunnene	til	slike	innvendinger	fastsatt	i	artikkel	
11	når	det	gjelder	overføring	til	Bulgaria	av	

a)	 følgende	avfall	for	gjenvinning	oppført	på	listen	i	vedlegg	
IV:

A2050

A3030

A3180,	unntatt	polyklorerte	naftalener	(PCN)

A3190
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A4110

A4120

RB020

og	av	

b)	 avfall	 for	 gjenvinning	 som	 ikke	 er	 oppført	 i	 de	 nevnte	
vedleggene.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 skal	 vedkommende	 bulgarske	
myndigheter	 reise	 innvendinger	mot	 overføring	 av	 avfall	 for	
gjenvinning	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV	 samt	 overføring	 av	
avfall	for	gjenvinning	som	ikke	er	oppført	i	de	nevnte	vedlegg,	
og	som	er	bestemt	for	et	anlegg	som	nyter	godt	av	et	midlertidig	
unntak	fra	visse	bestemmelser	i	direktiv	96/61/EF	eller	direktiv	
2001/80/EF,	i	løpet	av	perioden	der	det	midlertidige	unntaket	
får	anvendelse	på	mottaksanlegget.

5.	 Fram	til	31.	desember	2015	skal	all	overføring	til	Romania	
av	avfall	for	gjenvinning	oppført	i	vedlegg	III	være	underlagt	
framgangsmåten	med	skriftlig	forhåndsmelding	og	-samtykke	i	
samsvar	med	avdeling	II.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 kan	 vedkommende	 rumenske	
myndigheter	 fram	 til	 31.	 desember	 2011	 reise	 innvendinger	
mot	overføring	til	Romania	for	gjenvinning	av	følgende	avfall	
oppført	i	vedlegg	III	og	IV	i	samsvar	med	grunnene	for	slike	
innvendinger	fastsatt	i	artikkel	11:

B2070

B2100,	unntatt	avfall	av	aluminiumoksid

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010	og	A1030	(bare	de	strekpunkter	som	omhandler	arsen,	
kvikksølv	og	tallium)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180	(gjelder	bare	for	polyklorerte	naftalener	(PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150
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Denne	 perioden	 kan	 forlenges	 fram	 til	 senest	 31.	 desember	
2015	i	samsvar	med	framgangsmåten	omhandlet	i	artikkel	18	
nr.	3	i	direktiv	2006/12/EF.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 kan	 vedkommende	 rumenske	
myndigheter	 fram	til	31.	desember	2011	reise	 innvendinger	 i	
samsvar	med	grunnene	til	slike	innvendinger	fastsatt	i	artikkel	
11	når	det	gjelder	overføring	til	Romania	av	

a)	 følgende	avfall	for	gjenvinning	oppført	på	listen	i	vedlegg	
IV:

A2050

A3030

A3180,	unntatt	polyklorerte	naftalener	(PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

og	av	

b)	 avfall	 for	 gjenvinning	 som	 ikke	 er	 oppført	 i	 de	 nevnte	
vedleggene.

Denne	 perioden	 kan	 forlenges	 fram	 til	 senest	 31.	 desember	
2015	i	samsvar	med	framgangsmåten	omhandlet	i	artikkel	18	
nr.	3	i	direktiv	2006/12/EF.

Som	 unntak	 fra	 artikkel	 12	 skal	 vedkommende	 rumenske	
myndigheter	 reise	 innvendinger	mot	 overføring	 av	 avfall	 for	
gjenvinning	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 IV	 samt	 overføring	 av	
avfall	for	gjenvinning	som	ikke	er	oppført	i	de	nevnte	vedlegg,	
og	som	er	bestemt	for	et	anlegg	som	nyter	godt	av	et	midlertidig	
unntak	 fra	 visse	 bestemmelser	 i	 direktiv	 96/61/EF,	 direktiv	
2000/76/EF	eller	direktiv	2001/80/EF,	i	løpet	av	perioden	der	
det	midlertidige	unntaket	får	anvendelse	på	mottaksanlegget.

6.	 Når	det	i	denne	artikkel	vises	til	avdeling	II	i	tilknytning	
til	avfall	oppført	i	vedlegg	III,	kommer	artikkel	3	nr.	2,	artikkel	
4	annet	ledd	nr.	5	og	artikkel	6,	11,	22,	23,	24,	25	og	31	ikke	til	
anvendelse.

Artikkel 64

Ikrafttredelse	og	anvendelse

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

Den	får	anvendelse	fra	12.	juli	2007.

2.	 Dersom	 tidspunktet	 for	 Bulgarias	 eller	 Romanias	
tiltredelse	er	senere	enn	tidspunktet	for	anvendelse	angitt	i	nr.	
1,	skal	artikkel	63	nr.	4	og	5,	som	unntak	fra	denne	artikkels	nr.	
1,	komme	til	anvendelse	fra	tiltredelsestidspunktet.

3.	 Etter	avtale	med	de	berørte	medlemsstater	kan	artikkel	26	
nr.	4	få	anvendelse	før	12.	juli	2007.

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

Utferdiget	i	Strasbourg,	14.	juni	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES H.	WINKLER

 President Formann

__________
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VEDLEGG IA

Meldingsdokument	for	grensekryssende	bevegelser/overføringer	av	avfall		 EU	

1.  Eksportør	-	melder	 Registreringsnr.:	 3.		 Melding:	

Navn:	 Melding	om	

Adresse:	 A.		 (i)		 Enkelt	overføring:		 ☐
	 (ii)		 Flere	overføringer:		 ☐

Kontaktperson:	 B.		 (i)		 Disponering(1): 	 ☐

Tlf.:	 Faks:	 	 (ii)		 Gjenvinning:		 ☐

E-post:	 C.		 Gjenvinningsanlegg	med	forhåndssamtykke(2,	3)	 Ja	☐ Nei	☐

2.		 lmportør	-	mottaker 4.		 Samlet	antall	planlagte	overføringer:

Registreringsnr.:	
5.		 Samlet	planlagt	mengde	(kg/liter)(4):	

Navn:	

Adresse:	 6.		 Planlagt	periode	for	overføring(er)(4):
	
Første	avreise:		 	 Siste	avreise:

Kontaktperson:	 7.		 Emballeringstype(r)	(5):	

Tlf.:		 Faks:	 Særlige	håndteringskrav (6): Ja	☐ Nei	☐

E-post:	

8.		 Planlagt(e)	transportør(er)	 11.		 Disponerings-/gjenvinningsmetode(r)(2)	

Registreringsnr.:	 D-kode/R-kode(5):

Navn(7): Teknologi	som	benyttes(6): 

Adresse:	
Grunn	for	eksport	(1,	6):	

Kontaktperson:	

Tlf.:	 Faks:	

E-post:	 12.		 Avfallets	betegnelse	og	sammensetning	(6):	

Befordringsmiddel(5):	

9.		 Avfallsprodusent(er)(1,	7,	8)	

Registreringsnr.:		

Navn:	

Adresse:	

Kontaktperson:	 13.		 Fysiske	kjennetegn(5):	

Tlf.:		 Faks:

E-post:	 14.		 Avfallsidentifisering	(fyll ut med relevante koder) 

Sted	og	prosess	for	avfallsproduksjon(6): (i)		 Basel-konvensjonens	vedlegg	VIII	(eller	eventuelt	IX):	

10.		 Disponeringsanlegg(2):		 ☐ eller	gjenvinnings-
anlegg(2):		 ☐ (ii)		 OECD-kode	(dersom	forskjellig	fra	(i)):	

Registreringsnr.:	

Navn:	

Adresse:	

Kontaktperson:	

Tlf.:		 Faks:

E-post:	

Faktisk	sted	for	disponering/gjenvinning:	

(iii)		 EFs	avfallsliste:	

(iv)		 Nasjonal	kode	i	eksportstaten:	

(v)		 Nasjonal	kode	i	importstaten:	

(vi)		 Annet	(gi	nærmere	opplysninger):	

(vii)		 Y-kode:	

(viii)		 H-kode(5):	

(ix)		 FN-klasse(5):	

(x)		 FN-nummer:	

(xi)		 FNs	transportbetegnelse:	

(xii)		 Tollkode(r)	(HS):	
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15.		 Berørte	stater	(a),	kodenr.	på	eventuelle	vedkommende	myndigheter	(b),	særlige	ut-	eller	innpasseringssteder	(c)	

Eksportstat/avsenderstat Transittstat(er)	(inn-	og	utpassering) Importstat/mottakerstat

(a)

(b)

(c)

16.		 Tollsteder	for	innpassering	og/eller	utpassering	og/eller	eksport		 (Det	europeiske	fellesskap):	

Innpassering:		 Utpassering:		 Eksport:	

17.		 Erklæring	avgitt	av	eksportør/melder/avfallsprodusent(1):	

Jeg	bekrefter	herved	at	opplysningene	er	fullstendige	og	korrekte.

Jeg	bekrefter	herved	også	at	det	er	inngått	skriftlige	avtaler	om	juridisk	håndhevbare	kontraktsmessige	plikter	og	at	en	relevant	forsikring	eller	
annen	økonomisk	garanti	som	omfatter	den	grensekryssende	transporten,	er	trådt	eller	vil	tre	i	kraft:	

18.		 Antall	vedlegg:

Eksportørs/melders	navn:		 	 Underskrift			 	 Dato	

Avfallsprodusentens	navn:		 	 Underskrift			 	 Dato	

FOR	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETERS	BRUK

19.		 Bekreftelse	 fra	 relevant	 vedkommende	 myndighet	 i	 importstater	 –	
mottakerstater/transittstater(1)	/ eksportstater	–	avsenderstater	(9):	

20.		 Skriftlig	samtykke	(1,	8)	til	transporten	gitt	av	vedkommende	myndighet	i	
(stat): 

Stat:	 Samtykke	gitt	den:	

Melding	mottatt	den:	 Samtykke	gyldig	fra:	
til:	

Bekreftelse	sendt	den:	 Særlige	vilkår:		 Nei	☐	 Hvis	ja,	se	rubrikk	21	nr.	(6)	☐

Navn	på	vedkommende	myndighet:	 Navn	på	vedkommende	myndighet:	

Stempel	og/eller	underskrift:	 Stempel	og/eller	underskrift:	

21.		 Særlige	vilkår	for	samtykke	til	transport	eller	grunner	til	å	reise	innvendinger:	

(1)		 Påkrevd	i	henhold	til	Basel-konvensjonen.	
(2)		 For	 en	 operasjon	 av	 type	 R12/R13	 eller	 D13-D15,	 vedlegg	 også	 tilsvarende	

opplysninger	om	de(t)	etterfølgende	R1-R11-	eller	D1-D12-anlegg	når	dette	er	
påkrevd.	

(3)		 Skal	 fylles	 ut	 for	 transporter	 innen	OECD-området	 og	 bare	 dersom	B(ii)	 får	
anvendelse.	

(4)		 Vedlegg	en	detaljert	liste	i	tilfelle	av	flere	overføringer.	

(5)		 Se	listen	med	forkortelser	og	koder	på	neste	side.	
(6)	 Vedlegg	ytterligere	detaljer	dersom	dette	er	nødvendig.	
(7)	 Vedlegg	liste	dersom	dette	gjelder	flere.	
(8)		 Dersom	dette	kreves	av	nasjonal	lovgivning.	
(9)		 Dersom	dette	får	anvendelse	i	henhold	til	OECD-vedtaket.
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Liste	over	forkortelser	og	koder	benyttet	i	meldingsdokumentet

DISPONERINGSMETODER	(rubrikk	11)	

D	1		 Deponering	i	eller	på	bakken	(f.eks.	fyllplasser	osv.)	

D2		 Behandling	i	jordmiljø	(f.eks.	biologisk	nedbryting	av	flytende	avfall	eller	slam	i	jord,	osv.)	

D3		 Innpumping	i	dypere	lag	(f.eks.	innpumping	av	pumpbart	avfall	i	borehull,	saltformasjoner	eller	naturlige	geologiske	sprekker	osv.)	

D4		 Lagunering	(f.eks.	tømming	av	flytende	avfall	eller	slam	i	utgravinger,	dammer	eller	laguner	osv.)	

D5		 Deponering	på	spesielt	tilrettelagt	fyllplass	(f.eks.	plassering	i	atskilte	fôrede	hulrom	som	er	tildekket	og	isolert	fra	hverandre	og	fra	miljøet	osv.)	

D6		 Utslipp	i	vann,	unntatt	i	havet	

D7		 Utslipp	i	havet,	herunder	deponering	i	havbunnen	

D8		 Biologisk	behandling	som	ikke	er	angitt	annet	sted	på	denne	listen,	og	som	resulterer	i	forbindelser	eller	blandinger	som	disponeres	etter	en	av	metodene	på	denne	
listen	

D9		 Fysisk-kjemisk	behandling	som	ikke	er	angitt	annet	sted	på	denne	listen,	og	som	resulterer	i	forbindelser	eller	blandinger	som	disponeres	etter	en	av	metodene	på	
denne	listen	(f.eks.	fordamping,	tørking,	kalisinering,	osv.)

D10		 Forbrenning	på	land	

D11	 Forbrenning	til	havs

D12		 Permanent	lagring	(f.eks.	plassering	av	beholdere	i	gruver	osv.)	

D13		 Blanding	før	avfallet	gjennomgår	en	av	disponeringsmetodene	på	denne	listen	

D14		 Ompakking	før	avfallet	gjennomgår	en	av	disponeringsmetodene	på	denne	listen	

D15		 Lagring	før	en	av	disponeringsmetodene	på	denne	listen	

GJENVINNINGSMETODER	(rubrikk	11)	

R1		 Anvendelse	som	brennstoff	(bortsett	fra	ved	direkte	forbrenning)	eller	til	annen	energiproduksjon/Anvendelse	i	hovedsak	som	brennstoff	eller	annen	energikilde	

R2		 Materialgjenvinning/oppgradering	av	løsemidler	

R3		 Materialgjenvinning/oppgradering	av	organiske	stoffer	som	ikke	brukes	som	løsemidler	

R4		 Materialgjenvinning/oppgradering	av	metaller	og	av	metallforbindelser	

R5		 Materialgjenvinning/oppgradering	av	andre	uorganiske	materialer	

R6		 Regenerering	av	syrer	eller	baser	

R7		 Gjenvinning	av	bestanddeler	som	er	brukt	til	forurensningsbekjempelse

R8		 Gjenvinning	av	produkter	fra	katalysatorer	

R9		 Omraffinering	av	brukt	olje	eller	annen	gjenbruk	av	tidligere	brukt	olje	

R10		 Jordbehandling	som	er	til	fordel	for	landbruket	eller	det	økologiske	system	

R11		 Bruk	av	restmaterialer	fra	en	av	gjenvinningsformene	nevnt	under	kode	R1-R10	

R12		 Utveksling	av	avfall	for	å	la	det	gjennomgå	en	av	gjenvinningsmetodene	nevnt	under	kode	R1-R11	

R13		 Lagring	av	materialer	for	å	la	det	gjennomgå	en	av	gjenvinningsmetodene	på	denne	listen		



Nr.	59/616 24.10.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

EMBALLERINGSTYPER	(rubrikk	7)	 H-KODE	OG	FN-KLASSE	(rubrikk	14) 

1.	 Fat	 FN-klasse H-kode	 Egenskaper	

2. Tretønne 1 H1	 Eksplosivt	

3.	 Dunk	 3 H3	 Brannfarlige	væsker	

4.	 Kasse	 4.1 H4.1	 Brannfarlig	fast	stoff	

5.	 Sekk	 4.2	 H4.2	 Selvantennelige	faste	stoffer	

6.	 Emballasje	av	komposittmateriale	 4.3	 H4.3	 Stoffer	 som	 utskiller	 brennbare	 gasser	 ved	 kontakt	 med	
vann	

7.	 Trykkbeholder	

8.	 Bulk	 5.1	 H5.1	 Brennstoff	

9.	 Annet	(gi	nærmere	opplysninger): 5.2	 H5.2	 Organiske	peroksider	

TRANSPORTMIDDEL	(rubrikk	8)	 6.1	 H6.1	 Giftige	stoffer	(akutte)	

R	= Vei	 6.2	 H6.2	 Smittefarlige	stoffer	

T	=	 Tog/jernbane 	8	 H8	 Etsende	stoffer	

5	= Sjøtransport	 9	 H10	 Stoffer	 som	 utskiller	 giftige	 gasser	 ved	 kontakt	med	 luft	
eller	vann	

A= Lufttransport	 9	 H11 Giftige	stoffer	(utsatte	eller	kroniske	virkninger)	

W	= Innlands	vannveier	 9	 H12	 Økotoksiske	stoffer	

FYSISKE	KJENNETEGN	(rubrikk	13)	 9	 H13	 Stoffer	 som	 etter	 disponering	 kan	 avgi	 annet	 materiale,	
f.eks.	 et	 utvasket	 stoff,	 som	 har	 en	 eller	 flere	 av	
egenskapene	foran	

1	 Pulveraktig/pulver	

2.	 Fast	form	

3.	 Tyktflytende/pasta	

4.	 Slam	

5.	 Flytende	

6.	 Gassformig	

7.	 Annet	(gi	nærmere	opplysninger):

Ytterligere	informasjon,	særlig	i	tilknytning	til	avfallsidentifisering	(rubrikk	14),	dvs.	om	kodene	i	Basel-konvensjonens	vedlegg	VIII	og	IX,	OECD-kodene	og	Y-kodene,	
kan	finnes	i	en	håndbok	med	veiledning/instruksjoner	som	kan	fås	fra	OECD	og	fra	Basel-konvensjonens	sekretariat.	
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VEDLEGG IB

Transportdokument	for	grensekryssende	transporter/overføringer	av	EU-avfall			 EU

1.		 Svarer	til	melding	nr.:	 2.		 Serienummer	for/samlet	antall	overføringer:	

3.	 Eksportør	-	melder		 Registreringsnr.:	

Navn:	

Adresse:	

Kontaktperson:	

Tlf.:		 Faks:	

E-post:	

4.  Importør	-	mottaker		 Registreringsnr.:	

Navn:	

Adresse:	

Kontaktperson:	

Tlf.:		 Faks:	

E-post:	

5.		 Faktisk	mengde:		 kg:		 liter:		 6.		 Faktisk	transporttidspunkt:	

7.		 Emballeringstype(r)	(1):  Antall	kolli:	

Særlige	håndteringskrav (2) 	 Ja		 ☐	 Nei		 ☐

8	a)	Første	transportør	(3): 

Registreringsnr.:	

Navn

Adresse:	

Tlf.:	

Faks:

E-post:

8	b)	Andre	transportør:

Registreringsnr.:	

Navn:

Adresse:

Tlf.:	

Faks:	

E-post:	

8	c)	Siste	transportør:	

Registreringsnr.:	

Navn:	

Adresse:	

Tlf.:	

Faks:	

E-post:

- - - - - - -  Fylles ut av transportørens representant - - - - -  Flere enn tre transportører (2)  ☐

Transportmiddel	(1):

Overføringsdato:

Underskrift:

Transportmiddel	(1): 

Overføringsdato:

Underskrift:

Transportmiddel	(1): 

Overføringsdato:

Underskrift:

9.		 Avfallsprodusent(er)	(4,	5,	6)	 

Registreringsnr.:	

Navn:	

Adresse:	

Kontaktperson:	

Tlf.:		 Faks:	

E-post:	

Sted	for	avfallsproduksjon	(2): 

12.	 Avfallets	betegnelse	og	sammensetning	(2):

13.		 Fysiske	kjennetegn	(1): 

10.		 Disponeringsanlegg		 ☐	 eller	gjenvinningsanlegg		 ☐	

Registreringsnr.:

Navn

Adresse:

Kontaktperson:	

Tlf.:		 Faks:	

E-post:	

Faktisk	sted	for	disponering/gjenvinning	(2) 

14.		 Avfallsidentifisering	(fyll ut med relevante koder) 

(i)		 Basel-konvensjonens	vedlegg	VIII	(eller	eventuelt	IX):	

(ii)		 OECD-kode	(dersom	forskjellig	fra	(i)):	

(iii)		 EFs	avfallsliste:	

(iv)		 Nasjonal	kode	i	eksportstaten:	

(v)		 Nasjonal	kode	i	importstaten:	

(vi)		 Annet	(gi	nærmere	opplysninger):	

(vii)		 Y-kode:	

(viii)	 H-kode(1):	

(ix)		 FN-klasse	(1): 

(x)		 FN-nummer:	

(xi)		 FNs	transportbetegnelse:	

(xii)		 Tollkode(r)	(HS):		

11.		 Disponerings-/gjenvinningsmetode(r)	

D-kode/R-kode	(1):
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15.		 Erklæring	avgitt	av	eksportør/melder/avfallsprodusent	(4):	

Jeg	bekrefter	herved	at	opplysningene	foran	er	fullstendige	og	korrekte	så	langt	jeg	vet.	Jeg	bekrefter	også	at	det	er	inngått	juridisk	håndhevbare,	skriftlige,	kon-
traktsmessige	plikter,	at	en	relevant	forsikring	eller	annen	økonomisk	garanti	er	gjeldende	og	omfatter	den	grensekryssende	transporten	og	at	alle	nødvendige	
samtykker	er	mottatt	fra	vedkommende	myndigheter	i	de	berørte	stater.	

Navn:		 Underskrift:	

Dato:	

16.		 Til	bruk	for	andre	personer	involvert	i	den	grensekryssende	transporten	dersom	det	kreves	tilleggsopplysninger:	

FYLLES	UT	AV	DISPONERINGS-	/GJENVINNINGSANLEGGET

17.		 Overføring	mottatt	ved	disponeringsanlegget	☐

Mottatt	dato:	 	Godkjent:	☐

Mottatt	mengde:		 kg:		 liter:	

Anslagsvis	dato	for	disponering/gjenvinning:	

Disponerings-/gjenvinningsmetode	(1):

Dato:	

Navn:	

Underskrift:	

eller	gjenvinningsanlegg	☐

Avvist*:	☐

* Kontakt vedkommende 
myndigheter umiddelbart

18.		 Jeg	bekrefter	at	disponering/gjenvinning	
av	avfallet	beskrevet	 foran	er	gjennom-
ført.

Dato:	

Navn:	

Underskrift	og	stempel:	

(1)		 Se	listen	med	forkortelser	og	koder	på	neste	side.	
(2)		 Vedlegg	ytterligere	detaljer	dersom	dette	er	nødvendig.	
(3)		 Dersom	det	er	flere	enn	tre	transportører,	vedlegg	de	opplysninger	som	kreves	

i	rubrikk	8(a,	b,	c).	

(4)		 Påkrevd	i	henhold	til	Basel-konvensjonen.	
(5)		 Vedlegg	liste	dersom	dette	gjelder	flere.	
(6)		 Dersom	dette	kreves	av	nasjonal	lovgivning.	
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TIL	BRUK	FOR	TOLLSTEDENE	(dersom	dette	kreves	av	nasjonal	lovgivning)

19.		 EKSPORTSTAT/AVSENDERSTAT	ELLER	
UTPASSERINGSTOLLSTED

20.		 EKSPORTSTAT/MOTTAKERSTAT	 ELLER	 TOLLSTED	 FOR	
INNPASSERING	

Avfallet	beskrevet	i	dette	transportdokumentet	forlot	denne	stat: Avfallet	beskrevet	i	dette	transportdokumentet	ankom	denne	stat:

Underskrift:	 Underskrift:	

Stempel:	 Stempel:	

21.		 STEMPLER	FRA	TOLLSTEDER	I	TRANSITTSTATER	

Stat:	 Stat:	

Innpassert:	 Utpassert:	 Innpassert:	 Utpassert:

Stat:	

Innpassert:	 Utpassert:	 Innpassert:	 Utpassert:

Liste	over	forkortelser	og	koder	benyttet	i	transportdokumentet

DISPONERINGSMETODER	(rubrikk	11)	 GJENVINNINGSMETODER	(rubrikk	11)

D	1		 Deponering	i	eller	på	bakken	(f.eks.	fyllplasser	osv.)	
D	2		 Behandling	i	jordmiljø	(f.eks.	biologisk	nedbryting	av	flytende	avfall	eller	slam	i	jord,	osv.)	
D	3		 Innpumping	i	dypere	lag	(f.eks.	innpumping	av	pumpbart	avfall	i	borehull,	saltformasjoner	

eller	naturlige	geologiske	sprekker	osv.)	
D	4		 Lagunering	(f.eks.	tømming	av	flytende	avfall	eller	slam	i	utgravinger,	dammer	eller	laguner	

osv.)	
D	5		 Deponering	på	spesielt	tilrettelagt	fyllplass	(f.eks.	plassering	i	atskilte	fôrede	hulrom	som	er	

tildekket	og	isolert	fra	hverandre	og	fra	miljøet)	
D	6		 Utslipp	i	vann,	unntatt	i	havet	
D	7		 Utslipp	i	havet,	herunder	nedgraving	i	havbunnen	
D	8		 Biologisk	 behandling	 som	 ikke	 er	 angitt	 annet	 sted	 på	 denne	 listen,	 og	 som	 resulterer	 i	

sammensetninger	eller	blandinger	som	disponeres	etter	en	av	metodene	på	denne	listen	
D	9		 Fysisk-kjemisk	behandling	som	ikke	er	angitt	annet	sted	på	denne	listen,	og	som	resulterer	

i	forbindelser	eller	blandinger	som	disponeres	etter	en	av	metodene	på	denne	listen	(f.eks.	
fordamping,	tørking,	kalisinering)

D	10		 Forbrenning	på	land	
D	11		 Forbrenning	til	havs
D	12		 Permanent	lagring	(f.eks.	plassering	av	beholdere	i	gruver	osv.)	
D	13		 Blanding	før	avfallet	gjennomgår	en	av	disponeringsformene	på	denne	listen	
D	14		 Ompakking	før	avfallet	gjennomgår	en	av	disponeringsformene	på	denne	listen	
D	15		 Lagring	før	en	av	disponeringsmetodene	på	denne	listen	

R	1		 Anvendelse	 som	 brennstoff	 (bortsett	 fra	 ved	 direkte	
forbrenning)	eller	til	annen	energiproduksjon/Anvendelse	
i	hovedsak	som	brennstoff	eller	annen	energikilde	

R	2		 Materialgjenvinning/oppgradering	av	løsemidler	
R	3		 Materialgjenvinning/oppgradering	 av	 organiske	 stoffer	

som	ikke	brukes	som	løsemidler	
R	4		 Materialgjenvinning/oppgradering	 av	 metaller	 og	 av	

metallforbindelser	
R	5		 Materialgjenvinning/oppgradering	 av	 andre	 uorganiske	

materialer	
R	6		 Regenerering	av	syrer	eller	baser	
R	7		 Gjenvinning	 av	 bestanddeler	 som	 er	 brukt	 til	

forurensningsbekjempelse
R	8		 Gjenvinning	av	produkter	fra	katalysatorer	
R	9		 Omraffinering	 av	 brukt	 olje	 eller	 annen	 gjenbruk	 av	

tidligere	brukt	olje	
R	10		 Jordbehandling	 som	er	 til	 fordel	 for	 landbruket	 eller	det	

økologiske	system	
R	11		 Bruk	 av	 restmaterialer	 fra	 en	 av	 gjenvinningsformene	

nevnt	under	kode	R1-R10	
R	12		 Utveksling	 av	 avfall	 for	 å	 la	 det	 gjennomgå	 en	 av	

gjenvinningsmetodene	nevnt	under	kode	R1-R11	
R	13		 Lagring	 av	 materialer	 for	 å	 la	 det	 gjennomgå	 en	 av	

gjenvinningsmetodene	på	denne	listen



Nr.	59/620 24.10.2013EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

EMBALLERINGSTYPER	(rubrikk	7) FN-KLASSE	OG	H-KODE	(rubrikk	14) 

1.		 Fat	
2.		 Tretønne
3.		 Dunk	
4.		 Kasse	
5.		 Sekk	
6.		 Emballasje	av	komposittmateriale	
7.		 Trykkbeholder	
8.		 Bulk	
9.		 Annet	(gi	nærmere	opplysninger)

FN-klasse
1
3
4.1
4.2

4.3

5.1
5.2

6.1
6.2
9

9

9
9

	H-kode	
H1
H3
H4.1
H4.2

H4.3

H5.1
H5.2

H6.1
H6.2
H10

H11

H12
H13

Egenskaper	
Eksplosivt	
Brannfarlige	væsker	
Brannfarlig	fast	stoff	Etsende	stoffer
Selvantennelige	faste	stoffer	
Stoffer	som	utskiller	brennbare	gasser	ved	kontakt	med	vann	
Brennstoff	
Organiske	peroksider	
Giftige	stoffer	(akutte)	
Smittefarlige	stoffer	
Stoffer	som	utskiller	giftige	gasser	ved	kontakt	med	luft	eller	vann
Giftige	stoffer	(utsatte	eller	kroniske	virkninger)	
Økotoksiske	stoffer	
Stoffer	 som	etter	disponering	kan	avgi	 annet	materiale,	 f.eks.	 et	
utvasket	stoff,	som	har	en	eller	flere	av	egenskapene	foran	

TRANSPORTMIDDEL	(rubrikk	8)	
R	=	på	vei		 T	=	med	tog/jernbane	
S=til	sjøs		 A=	i	luften	
W	=	innlands	vannveier	

FYSISKE	KJENNETEGN	(rubrikk	13)	
1.		 Pulveraktig/pulver	
2.		 Fast	form	
3.		 Tyktflytende/pasta	
4.		 Slam	
5.		 Flytende	
6.		 Gassformig	
7.		 Annet	(gi	nærmere	opplysninger):

Ytterligere	informasjon,	særlig	i	tilknytning	til	avfallsidentifisering	(rubrikk	14),	dvs.	om	koder	i	Basel-konvensjonens	vedlegg	VIII	og	IX,	OECD-koder	og	Y-koder,	kan	
finnes	i	en	håndbok	med	veiledning/instruksjoner	som	kan	fås	fra	OECD	og	fra	Basel-konvensjonens	sekretariat.	
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VEDLEGG IC

NÆRMERE VEILEDNING FOR UTFYLLING AV MELDINGS‑ OG TRANSPORTDOKUMENTENE

__________
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGER	OG	DOKUMENTASJON	KNYTTET	TIL	MELDING

DEL 1:  OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I ELLER VEDLEGGES MELDINGSDOKUMENTET:

1.	 Serienummer	for	eller	annen	akseptert	identifikator	for	meldingsdokumentet	og	det	samlede	antallet	planlagte	
overføringer.

2.	 Melderens	 navn,	 adresse,	 telefonnummer,	 telefaksnummer,	 e-postadresse,	 registreringsnummer	 og	
kontaktperson.

3.	 Dersom	 melderen	 ikke	 er	 produsenten:	 produsentens	 (produsentenes)	 navn,	 adresse,	 telefonnummer,	
telefaksnummer,	e-postadresse	og	kontaktperson.

4.	 Forhandlerens	 (forhandlernes)	 eller	meglerens	 (meglernes)	 navn,	 adresse,	 telefonnummer,	 telefaksnummer,	
e-postadresse	og	kontaktperson,	i	de	tilfeller	der	melderen	har	godkjent	de	førstnevnte	i	samsvar	med	artikkel	
2,	nr.	15.

5.	 Gjenvinnings-	 eller	 disponeringsanleggets	 navn,	 adresse,	 telefonnummer,	 telefaksnummer,	 e-postadresse,	
registreringsnummer,	kontaktperson,	hvilke	teknologier	som	er	benyttet	og	mulig	status	som	forhåndstillatt	i	
samsvar	med	artikkel	14.

	 Dersom	avfallet	er	bestemt	for	midlertidig	gjenvinning	eller	disponering,	skal	det	gis	tilsvarende	opplysninger	
om	alle	anlegg	der	etterfølgende	midlertidig	og	endelig	gjenvinning	eller	disponering	skal	skje.

	 Dersom	gjenvinnings-	eller	disponeringsanlegget	er	oppført	 i	vedlegg	I	kategori	5	 i	direktiv	96/61/EF,	skal	
det	legges	fram	dokumentasjon	(f.eks.	en	erklæring	som	bekrefter	anleggets	eksistens)	på	en	gyldig	tillatelse	
utstedt	i	samsvar	med	artikkel	4	og	5	i	nevnte	direktiv.

6.	 Mottakerens	 navn,	 adresse,	 telefonnummer,	 telefaksnummer,	 e-postadresse,	 registreringsnummer	 og	
kontaktperson.

7.	 Planlagt(e)	 transportørs	 (transportørers)	 og	 eller	 deres	 agents	 (agenters)	 navn,	 adresse,	 telefonnummer,	
telefaksnummer,	e-postadresse,	registreringsnummer	og	kontaktperson.

8.	 Avsenderstat	og	relevant	vedkommende	myndighet.

9.	 Transittstater	og	relevante	vedkommende	myndigheter.

10.	 Mottakerstat	og	relevant	vedkommende	myndighet.

11.		 Enkel	melding	eller	generell	melding.	Dersom	generell	melding,	gyldighetsperiode	som	det	anmodes	om.

12.		 Tidspunkt(er)	for	planlagt	start	av	overføringen(e).

13.		 Planlagt	transportmiddel.

14.		 Planlagt	transportmåte	(utpasseringssted	fra	og	innpasseringssted	til	hver	enkelt	berørt	stat,	herunder	tollsted	
for	innpassering	til	og/eller	for	utpassering	fra	og/eller	for	eksport	fra	Fellesskapet)	samt	planlagt	transportrute	
(rute	mellom	utpassering-	 og	 innpasseringssted),	 herunder	mulige	 alternativer,	 også	 i	 tilfelle	 av	 uforutsette	
omstendigheter.

15.		 Registreringsdokumentasjon	 av	 transportøren(e)	med	 hensyn	 til	 avfallstransporter	 (f.eks.	 en	 erklæring	 som	
bekrefter	at	den	eksisterer).

16.		 Angivelse	av	avfallet	på	den	relevante	listen,	avfallets	opprinnelse,	beskrivelse,	sammensetning	og	eventuelle	
farlige	 egenskaper.	Når	 det	 gjelder	 avfall	med	 forskjellig	 opprinnelse,	 skal	 det	 også	 vedlegges	 en	 detaljert	
fortegnelse	over	avfallet.

17.		 Antatte	største	og	minste	mengder.

18.		 Type	planlagt	emballering.
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19.		 Spesifikasjon	av	gjenvinnings-	eller	disponeringsmetoden(e)	som	omhandlet	i	vedlegg	II	A	og	II	B	til	direktiv	
2006/12/EF.

20.		 Dersom	avfallet	er	bestemt	for	gjenvinning:	

a)	 Den	planlagte	metoden	for	disponering	for	den	ikke-gjenvinnbare	delen	av	avfallet	etter	gjenvinningen,	

b)	 mengden	av	gjenvunnet	materiale	i	forhold	til	ikke-gjenvinnbart	avfall,	

c)	 den	antatte	verdien	av	det	gjenvunne	materialet,	

d)	 kostnaden	ved	gjenvinning	og	kostnaden	ved	disponering	av	den	ikke-gjenvinnbare	delen	av	avfallet.

21.		 Dokumentasjon	av	forsikring	av	ansvar	for	skade	på	tredjemann	(f.eks.	en	erklæring	om	at	en	slik	forsikring	
foreligger).

22.		 Dokumentasjon	av	en	kontrakt	(eller	en	erklæring	som	bekrefter	at	en	slik	foreligger)	mellom	melder	og	mottaker	
om	gjenvinningen	eller	disponeringen	av	avfallet,	som	er	inngått	og	er	gjeldende	på	meldingstidspunktet,	slik	
det	kreves	i	artikkel	4	nr.	4	annet	ledd	og	i	artikkel	5.

23.		 En	kopi	av	kontrakten	eller	dokumentasjon	på	kontrakten	(eller	en	erklæring	om	at	en	slik	kontrakt	foreligger)	
mellom	produsenten,	den	nye	produsenten	eller	innsamleren	og	megleren	eller	forhandleren,	 i	det	 tilfelle	at	
avfallsmegleren	eller	forhandleren	opptrer	som	melder.

24.		 Dokumentasjon	av	en	økonomisk	garanti	eller	tilsvarende	forsikring	(eller	en	erklæring	om	at	en	slik	foreligger	
dersom	vedkommende	myndighet	tillater	dette)	som	er	opprettet	og	er	gjeldende	på	meldingstidspunktet,	eller,	
dersom	 vedkommende	 myndighet	 som	 godkjenner	 den	 økonomiske	 garantien	 eller	 tilsvarende	 forsikring	
tillater	dette,	senest	på	det	tidspunkt	overføringen	starter,	slik	det	kreves	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	5	annet	ledd	
og	i	artikkel	6.

25.		 En	bekreftelse	fra	melderen	om	at	opplysningene	etter	dennes	overbevisning	er	fullstendige	og	korrekte.

26.		 Når	 melderen	 ikke	 er	 produsenten	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 2	 nr.	 15	 bokstav	 a)	 i),	 skal	 melderen	 påse	 at	
produsenten	eller	en	av	de	personer	som	er	angitt	i	artikkel	2	nr.	15	bokstav	a)	ii)	eller	iii),	der	dette	er	praktisk	
mulig,	også	undertegner	meldingsdokumentet	i	henhold	til	vedlegg	IA.

DEL 2:  OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I ELLER VEDLEGGES TRANSPORTDOKUMENTET:

	 Alle	opplysninger	oppført	i	del	1	skal	legges	fram	og	være	ajourført	i	samsvar	med	punktene	nedenfor	og	de	
øvrige	tilleggsopplysningene	som	er	angitt:

1.	 Serienummer	for	og	samlet	antall	overføringer.

2.	 Tidspunkt	da	overføringen	startet.

3.	 Transportmiddel.

4.	 Transportørens	(transportørenes)	navn,	adresse,	telefonnummer,	telefaksnummer	og	e-postadresse.

5.	 Planlagt	transportveiPlanlagt	transportvei	(utpasseringssted	fra	og	innpasseringssted	til	hver	enkelt	berørt	stat,	
herunder	 tollsted	 for	 innpassering	 til	 og/eller	 for	utpassering	 fra	og/eller	 for	 eksport	 fra	Fellesskapet)	 samt	
planlagt	transportrute	(rute	mellom	utpasserings-	og	innpasseringssted),	herunder	mulige	alternativer,	også	i	
tilfelle	av	uforutsette	omstendigheter.

6.	 Mengder.

7.		 Type	emballering.

8.		 Eventuelle	særlige	forholdsregler	som	transportøren(e)	skal	ta.

9.		 En	erklæring	fra	melderen	om	at	alle	nødvendige	samtykker	er	mottatt	fra	vedkommende	myndigheter	 i	de	
berørte	statene.	Denne	erklæringen	må	være	undertegnet	av	melderen.

10.		 Relevante	underskrifter	for	hver	overføring	av	ansvar	for	avfallet.
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DEL 3:  TILLEGGSOPPLYSNINGER OG ‑DOKUMENTASjON SOM VEDKOMMENDE MYNDIGhETER KAN ANMODE OM:

1.	 Type	og	varighet	på	den	godkjenningen	som	gjenvinnings-	eller	disponeringsanlegget	driver	i	henhold	til.

2.	 Kopi	av	den	tillatelse	som	er	utstedt	i	samsvar	med	artikkel	4	og	5	i	direktiv	96/61/EF.

3.	 Opplysninger	om	de	tiltak	som	skal	treffes	med	hensyn	til	transportsikkerhet.

4.	 TransportTransportavstand(er)	mellom	melderen	og	anlegget,	inkludert	mulige	alternative	transportruter,	også	
i	tilfelle	av	uforutsette	omstendigheter,	samt,	i	tilfelle	av	transport	med	ulike	kommunikasjonsmidler,	stedet	der	
overføringen	skal	finne	sted.

5.	 Opplysninger	om	transportkostnadene	mellom	melderen	og	anlegget.

6.	 Kopi	av	transportørens	(transportørenes)	registrering	med	hensyn	til	avfallstransporten.

7.	 Kjemisk	analyse	av	avfallets	sammensetning.

8.	 Beskrivelse	av	produksjonsprosessen	for	avfallet.

9.	 Beskrivelse	av	behandlingsprosessen	til	anlegget	som	mottar	avfallet.

10.	 Den	økonomiske	garantien	eller	tilsvarende	forsikring	eller	en	kopi	av	dem.

11.		 Informasjon	om	beregning	av	den	økonomiske	garantien	eller	tilsvarende	forsikring	slik	det	kreves	i	artikkel	4	
nr.	5	annet	ledd	og	i	artikkel	6.

12.		 Kopi	av	kontraktene	omhandlet	i	del	1	nr.	22	og	23.

13.		 Kopi	av	ansvarsforsikringspolisen	for	skade	på	tredjemann.

14.		 Alle	andre	opplysninger	som	er	relevante	for	vurderingen	av	meldingen	i	samsvar	med	denne	forordning	og	
nasjonal	lovgivning.

________
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VEDLEGG III

LISTE	OVER	AVFALL	UNDERLAGT	DE	GENERELLE	OPPLYSNINGSKRAVENE	I	ARTIKKEL	18

(AVFALL	PÅ	«GRØNN»	LISTE)(1)

Uansett	 om	 avfall	 er	 omfattet	 av	 denne	 listen	 eller	 ikke,	 kan	 det	 være	 at	 det	 ikke	 er	 underlagt	 de	 generelle	
opplysningskravene	i	artikkel	18	dersom	det	er	forurenset	av	andre	materialer	i	et	omfang	som	

a)	 øker	 risikoen	 tilknyttet	 avfall	 i	 tilstrekkelig	 grad	 til	 at	 avfallet	 blir	 underlagt	 framgangsmåten	 med	 skriftlig	
forhåndsmelding	og	-samtykke,	 idet	det	 tas	hensyn	 til	de	 farlige	egenskapene	på	 listen	 i	vedlegg	III	 til	direktiv	
91/689/EØF,	eller	

b)	 forhindrer	at	avfallet	gjenvinnes	på	en	miljømessig	forsvarlig	måte.

Del	I

Følgende	avfall	er	omfattet	av	de	generelle	opplysningskravene	i	artikkel	18:

Avfall	oppført	i	vedlegg	IX	til	Basel-konvensjonen(2).

I	denne	forordning	

a)	 skal	enhver	henvisning	til	liste	A	i	vedlegg	IX	til	Basel-konvensjonen	forstås	som	en	henvisning	til	vedlegg	IV	til	
denne	forordning,	

b)	 omfatter	 begrepet	 omfatter	 begrepet	 «massiv,	 bearbeidet	 form»	 i	 Basel-oppføring	 B1020	 alle	 metalliske	
ikke-spredbare(3)	former	av	skrap	på	nevnte	liste,	

c)	 får	den	del	av	Basel-oppføring	B1100	som	viser	til	«slagg	fra	bearbeiding	av	kobber»	osv.,	ikke	anvendelse,	og	
isteden	får	(OECD-)	oppføring	GB040	i	del	II	anvendelse,	

d)	 får	 Basel-oppføring	 B1110	 ikke	 anvendelse,	 og	 isteden	 får	 (OECD-)	 oppføringene	 GC010	 og	 GC020	 i	 del	 II	
anvendelse,	

e)	 får	Basel-oppføring	B2050	ikke	anvendelse,	og	isteden	får	(OECD-)	oppføring	GG040	i	del	II	anvendelse,	

f)	 skal	 henvisningen	 i	 Basel-oppføring	 B3010	 til	 fluorinert	 polymeravfall	 anses	 for	 å	 omfatte	 polymerer	 og	
kopolymerer	av	fluoretylen	(PTFE).

Del	II

Følgende	avfall	skal	også	være	omfattet	av	de	generelle	opplysningskravene	i	artikkel	18:

Metallholdig avfall fra smelting og raffinering av metaller

GB040 7112

262030

262090

Slagg	fra	behandling	av	edelmetaller	og	kobber	for	ytterligere	raffinering

(1)	 Denne	listen	har	sin	opprinnelse	i	OECD-vedtaket,	Tillegg	3.
(2)	 Vedlegg	IX	til	Basel-konvensjonen	er	oppført	i	denne	forordning	i	vedlegg	V	del	1	liste	B.
(3)	 «Ikke-spredbar»	omfatter	ikke	avfall	i	form	av	pulver,	slam,	støv	eller	faste	gjenstander	som	inneholder	innkapslet	farlig	avfall	i	

flytende	form.
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Annet avfall som inneholder metaller

GC010 Avfall	fra	elektrisk	utstyr	som	bare	består	av	metaller	eller	legeringer

GC020 Elektronisk	skrap	(f.eks.	trykte	kretskort,	elektroniske	komponenter,	ledninger	osv.)	og	
oppgraderte	elektroniske	komponenter	som	det	kan	gjenvinnes	uedle	og	edle	metaller	
fra

GC030 ex	890800 Fartøyer	og	andre	flytende	innretninger	for	opphogging,	helt	tømt	for	all	last	og	alt	
annet	materiale	fra	driften	av	fartøyet	som	kunne	ha	vært	klassifisert	som	farlig	stoff	
eller	farlig	avfall

GC050 Brukte	katalysatorer	fra	flytende	katalytisk	krakking	(FCC)	(f.eks.	aluminiumoksid,	
zeolitter)

Glassavfall i ikke-spredbar form

GE020 ex	7001

ex	701939

Glassfiberavfall

Keramikkavfall i ikke-spredbar form

GF010 Avfall	av	keramikkprodukter	som	er	brent	etter	forming,	herunder	keramikkbeholdere	
(før	og/eller	etter	bruk)

Annet avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og organiske 
materialer

GG030 ex	2621 Bunnaske	og	slaggavtapping	fra	kullfyrte	kraftverk
GG040 ex	2621 Flygeaske	fra	kullfyrte	kraftverk
Plastavfall i fast form

GH013 391530
ex	390410—40

Polymerer	av	vinylklorid

Avfall som oppstår av garving og beredning og bruk av huder

GN010 ex	050200 Avfall	av	bust	fra	svin	eller	villsvin	eller	av	grevlinghår	og	annet	hår	til	børste-	og	
penselproduksjon

GN020 ex	050300 Avfall	av	hestehår,	også	lagt	i	lag	med	eller	uten	støttemateriale
GN030 ex	050590 Avfall	av	skinn	og	andre	deler	av	fugler	med	påsittende	fjør	eller	dun	eller	av	fjør	og	

deler	av	fjør	(med	eller	uten	avskårne	kanter)	og	dun,	som	ikke	er	ytterligere	bearbeidet	
utover	rensing,	desinfisering	eller	behandling	med	sikte	på	bevaring

_________



24.10.2013 Nr.	59/627EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDLEGG IIIA

BLANDINGER	 AV	 TO	 ELLER	 FLERE	 TYPER	 AVFALL	 OPPFØRT	 I	 VEDLEGG	 III	 OG	 IKKE	
KLASSIFISERT	UNDER	ÉN	ENKELT	OPPFØRING	SOM	OMHANDLET	I	ARTIKKEL	3	NR.	2

________

VEDLEGG IIIB

YTTERLIGERE	 AVFALL	 PÅ	 «GRØNN»	 LISTE	 I	 PÅVENTE	 AV	 AT	 DET	 VIL	 BLI	 OPPFØRT	 I	 DE	
RELEVANTE	VEDLEGG	TIL	BASEL-KONVENSJONEN	ELLER	OECD-VEDTAKET	SOM	OMHANDLET	

I	ARTIKKEL	58	NR.	1	BOKSTAV	b)

_______



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/628 24.10.2013

VEDLEGG IV

LISTE	OVER	AVFALL	SOM	ER	UNDERLAGT	FRAMGANGSMÅTEN	MED	SKRIFTLIG	
FORHÅNDSMELDING	OG	-SAMTYKKE	(AVFALL	PÅ	«ORANSJE	LISTE»)(1)

Del	I

Følgende	avfall	skal	være	underlagt	framgangsmåten	med	skriftlig	forhåndsmelding	og	–samtykke:

Avfall	oppført	i	vedlegg	II	og	VIII	til	Basel-konvensjonen(2).

I	denne	forordning	gjelder	følgende:	

a)	 Alle	henvisninger	til	liste	B	i	vedlegg	VIII	til	Basel-konvensjonen	skal	forstås	som	en	henvisning	til	vedlegg	III	til	
denne	forordning.	

b)	 I	Basel-oppføring	A1010	er	betegnelsen	«unntatt	avfall	som	er	oppført	særskilt	i	liste	B	(vedlegg	IX)»	en	henvisning	
til	både	Basel-oppføring	B1020	og	merknaden	til	B1020	i	vedlegg	III	til	denne	forordning,	del	I	bokstav	b).

c)	 Basel-oppføringene	A1180	og	A2060	får	 ikke	anvendelse,	og	OECD-oppføringene	GC010,	GC020	og	GG040	i	
vedlegg	III	del	II	får	isteden	anvendelse	der	dette	er	hensiktsmessig.

d)	 Basel-oppføring	A4050	omfatter	brukte	ovnsfôringer	fra	aluminiumssmelting	fordi	disse	inneholder	Y33	uorganiske	
cyanider.	Dersom	cyanidene	 er	 destruert,	 blir	 brukte	ovnsfôringer	 tilordnet	 til	 del	 II	 oppføring	AB120	 fordi	 de	
inneholder	Y32,	uorganiske	fluorforbindelser	unntatt	kalsiumfluorid.

Del	II

Følgende	avfall	skal	også	være	underlagt	framgangsmåten	med	skriftlig	forhåndsmelding	og	-samtykke:

Metallholdig avfall

AA010 261900 Dross,	glødeskall	og	annet	avfall	fra	produksjon	av	jern	og	stål(3)

AA060 262050 Aske	og	rester	av	vanadium(3)

AA190 810420	ex	
810430

Avfall	og	skrap	av	magnesium	som	er	brennbart	eller	pyrofort,	eller	som	ved	kontakt	
med	vann	avgir	brennbare	gasser	i	farlige	mengder

Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og organiske materialer

AB030 Avfall	fra	ikke-cyanidbaserte	produkter	som	stammer	fra	overflatebehandling	av	
metaller

AB070 Brukt	støpesand

AB120 ex	281290	ex	
3824

Uorganiske	halogenforbindelser	som	ikke	er	spesifisert	eller	inkludert	andre	steder

AB130 Brukt	blåsesand

AB150 ex	382490 Uraffinert	kalsiumsulfitt	og	kalsiumsulfat	fra	avsvovling	av	røykgass

Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og uorganiske materialer

AC060 ex	381900 Hydraulikkvæsker

AC070 ex	381900 Bremsevæsker

AC080 ex	382000 Frostvæsker

AC150 Klorfluorkarboner

AC160 Haloner

(1)	 Denne	listen	stammer	fra	OECD-vedtaket,	Tillegg	4.
(2)	 Vedlegg	VIII	til	Basel-konvensjonen	er	oppført	i	denne	forordning	i	vedlegg	V	del	1	liste	A.	Vedlegg	II	til	Basel-konvensjonen	in-	 Vedlegg	VIII	til	Basel-konvensjonen	er	oppført	i	denne	forordning	i	vedlegg	V	del	1	liste	A.	Vedlegg	II	til	Basel-konvensjonen	in-

neholder	følgende	oppføringer:	Y46	Avfall	innsamlet	fra	husholdninger,	med	mindre	det	på	egnet	måte	er	klassifisert	under	en	enkelt	
oppføring	i	vedlegg	III.	Y47	Rester	som	oppstår	av	forbrenning	av	husholdningsavfall.

(3)	 Denne	oppføringen	omfatter	avfall	i	form	av	aske,	rester,	slagg,	dross,	avrakingsslagg,	glødeskall,	pulver,	støv,	slam	og	(filter)kake,	
med	mindre	slikt	avfall	uttrykkelig	er	oppført	et	annet	sted.
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AC170 ex	440310 Behandlet	kork-	og	treavfall

AC250 Overflateaktive	stoffer

AC260 ex	3101 Flytende	grisegjødsel;	ekskrementer

AC270 Kloakkslam

Avfall som kan inneholde enten uorganiske eller organiske bestanddeler

AD090 ex	382490 Avfall	fra	produksjon,	bearbeiding	og	bruk	av	reprografiske	og	fotografiske	kjemikalier	
og	materiale	som	ikke	er	spesifisert	eller	inkludert	andre	steder

AD100 Avfall	fra	ikke-cyanidbaserte	produkter	som	stammer	fra	overflatebehandling	av	
plaststoffer

AD120 ex	391400	ex	
3915

Ionebytterharpiks

AD150 Naturlig	forekommende	organiske	stoffer	brukt	som	filtermedium	(f.eks.	biofiltre)

Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og organiske materialer

RB020 ex	6815 Keramikkbaserte	fibrer	med	fysisk-kjemiske	egenskaper	tilsvarende	de	som	finnes	i	
asbest

________
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VEDLEGG IVA

AVFALL	OPPFØRT	I	VEDLEGG	III,	MEN	SOM	ER	UNDERLAGT	FRAMGANGSMÅTEN	MED	SKRIFTLIG	
FORHÅNDSMELDING	OG	-SAMTYKKE	(ARTIKKEL	3	NR.	3)

_______
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VEDLEGG V

AVFALL	UNDERLAGT	EKSPORTFORBUDET	I	ARTIKKEL	36

Innledende	merknader

1.	 Dette	vedlegg	berører	ikke	direktiv	91/689/EF	og	2006/12/EF.

2.	 Dette	vedlegg	består	av	tre	deler,	der	del	2	og	3	bare	får	anvendelse	når	del	1	ikke	får	anvendelse.	Følgelig	må	
det	først	undersøkes	om	avfallet	er	oppført	i	del	1	for	å	avgjøre	om	en	særskilt	type	avfall	er	oppført	i	dette	vedlegg,	og,	
dersom	det	ikke	er	det,	om	det	er	oppført	i	del	2,	og,	dersom	det	heller	ikke	er	det,	om	det	er	oppført	i	del	3.

Del	1	er	inndelt	i	to	underdeler:	Liste	A	inneholder	avfall	som	er	klassifisert	som	farlig	avfall	i	henhold	til	artikkel	1	nr.	
1	bokstav	a)	i	Basel-konvensjonen,	og	som	derfor	omfattes	av	eksportforbudet,	og	liste	B	inneholder	avfall	som	ikke	
omfattes	av	artikkel	1	nr.	1	bokstav	a)	i	Basel-konvensjonen,	og	som	derfor	heller	ikke	omfattes	av	eksportforbudet.

Dersom	en	type	avfall	er	oppført	i	del	1,	må	det	derfor	undersøkes	om	det	er	oppført	i	liste	A	eller	i	liste	B.	Bare	i	de	
tilfeller	der	en	type	avfall	verken	er	oppført	i	liste	A	eller	liste	B	i	del	1,	må	det	undersøkes	om	det	enten	er	oppført	
på	listen	over	farlige	stoffer	i	del	2	(dvs.	typer	avfall	merket	med	en	stjerne)	eller	i	del	3,	og	dersom	dette	er	tilfellet,	
omfattes	det	av	eksportforbudet.

3.	 Avfall	oppført	i	liste	B	i	del	1	eller	avfall	som	er	oppført	som	ufarlig	avfall	i	del	2	(dvs.	avfall	som	ikke	er	merket	
med	en	stjerne),	omfattes	av	eksportforbudet	dersom	det	er	forurenset	av	andre	materialer	i	et	omfang	som	

a)	 øker	 risikoen	 tilknyttet	 avfallet	 tilstrekkelig	 til	 at	 avfallet	 blir	 underlagt	 framgangsmåten	 med	 skriftlig	
forhåndsmelding	og	-samtykke,	idet	det	tas	hensyn	til	de	farlige	egenskapene	i	vedlegg	III	til	direktiv	91/689/EØF,	
eller	

b)	 forhindrer	at	avfallet	gjenvinnes	på	en	miljømessig	forsvarlig	måte.

Del	1(1)

Liste A (vedlegg VIII til Basel-konvensjonen)

A1		 METALL	OG	METALLHOLDIG	AVFALL

A1010	Metallavfall	og	avfall	som	inneholder	legeringer	av	følgende:

–	 Antimon

–	 Arsen

–	 Beryllium

–	 Kadmium

–	 Bly

–	 Kvikksølv

–	 Selen

–	 Tellur

–	 Tallium

men	unntatt	avfall	som	er	oppført	særskilt	på	liste	B.

(1)	 Henvisninger	i	liste	A	og	B	til	vedlegg	I,	III	og	IV	viser	til	vedleggene	til	Basel-konvensjonen.
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A1020		 Avfall,	unntatt	massivt	metallavfall,	som	inneholder	følgende	som	bestanddel	eller	forurensning:

–	 Antimon	og	antimonforbindelser

–	 Beryllium	og	berylliumforbindelser

–	 Kadmium	og	kadmiumforbindelser

–	 Bly	og	blyforbindelser

–	 Selen	og	selenforbindelser

–	 Tellur	og	tellurforbindelser

A1030		 Avfall	som	inneholder	følgende	som	bestanddel	eller	forurensning:

–	 Arsen	og	arsenforbindelser

–	 Kvikksølv	og	kvikksølvforbindelser

–	 Tallium	og	talliumforbindelser

A1040		 Avfall	som	inneholder	følgende	som	bestanddel:

–	 Metallkarbonyler

–	 Seksverdige	kromforbindelser

A1050		 Slam	fra	galvanisering

A1060		 Væskeavfall	fra	metallbeising

A1070		 Utlutingsrester	fra	behandling	av	sink,	støv	og	slam	som	f.eks.	jarositt,	hematitt	osv.

A1080		 Sinkavfall	 som	 ikke	 er	 oppført	 på	 liste	B,	 og	 som	 inneholder	 bly	 og	 kadmium	 i	 konsentrasjoner	 som	 er	
tilstrekkelige	til	at	det	framviser	egenskaper	nevnt	i	vedlegg	III

A1090		 Aske	fra	forbrenning	av	isolert	kobbertråd

A1100		 Støv	og	rester	fra	gassrensesystemer	ved	kobbersmelteanlegg

A1110		 Brukte	løsninger	fra	elektrolytisk	utvinning	og	raffinering	av	kobber

A1120		 Avfallsslam,	unntatt	anodeslam,	 fra	elektrolyserensesystemer,	 fra	elektrolytisk	utvinning	og	 raffinering	av	
kobber

A1130		 Brukte	etsende	løsninger	som	inneholder	oppløst	kobber

A1140		 Brukte	kobberklorid-	og	kobbercyanidkatalysatorer

A1150		 Edelmetallaske	fra	forbrenning	av	trykte	kretskort	som	ikke	er	oppført	på	liste	B(1)

A1160		 Kasserte	blybatterier,	hele	eller	knuste

A1170		 Usorterte,	kasserte	batterier,	med	unntak	for	blandinger	av	batterier	som	bare	er	oppført	i	liste	B.		Kasserte	
batterier	ikke	oppført	på	liste	B	som	inneholder	bestanddeler	nevnt	i	vedlegg	I	i	et	omfang	som	gjør	at	de	
anses	som	farlig	avfall

(1)	 Merk	at	tilsvarende	oppføring	på	liste	B	(B1160)	ikke	inneholder	noen	unntak.
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A1180		 Avfall	eller	skrap	av	elektriske	og	elektroniske	apparater(1)	som	inneholder	komponenter	som	akkumulatorer	
og	andre	batterier	 som	er	oppført	på	 liste	A,	kvikksølvbrytere,	glass	 fra	katodestrålerør	og	annet	 aktivert	
glass	og	PCB-kondensatorer,	eller	som	er	forurenset	av	bestanddeler	oppført	 i	vedlegg	I	(f.eks.	kadmium,	
kvikksølv,	bly,	polyklorert	bifenyl)	i	et	omfang	som	gjør	at	de	framviser	noen	av	egenskapene	nevnt	i	vedlegg	
III	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B1110)(2)

A1190		 Avfall	 i	 form	 av	metallkabler	 overtrukket	 eller	 isolert	med	 plast	 som	 inneholder	 eller	 er	 forurenset	med	
steinkulltjære,	PCB(3),	bly,	kadmium,	andre	organiske	halogenforbindelser	eller	andre	bestanddeler	oppført	i	
vedlegg	I,	i	et	omfang	som	gjør	at	de	framviser	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III

A2		 AVFALL	SOM	HOVEDSAKELIG	 INNEHOLDER	UORGANISKE	BESTANDDELER,	OG	SOM	KAN	
INNEHOLDE	METALLER	OG	ORGANISKE	MATERIALER

A2010		 Glassavfall	fra	katodestrålerør	samt	annet	aktivert	glass

A2020		 Avfall	av	uorganiske	fluorforbindelser	i	form	av	væsker	eller	slam,	unntatt	avfall	som	er	oppført	på	liste	B

A2030		 Brukte	katalysatorer,	unntatt	avfall	oppført	på	liste	B

A2040		 Gipsavfall	fra	kjemiske	industriprosesser,	dersom	innholdet	av	bestanddeler	oppført	i	vedlegg	I	er	så	høyt	at	
avfallet	framviser	farlige	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B2080)

A2050		 Asbestavfall	(støv	og	fibrer)

A2060		 Flygeaske	 fra	 kullfyrte	 kraftverk	 som	 inneholder	 stoffer	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 i	 konsentrasjoner	 som	 er	
tilstrekkelige	til	at	den	framviser	egenskaper	nevnt	i	vedlegg	III	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B2050)

A3		 AVFALL	 SOM	 HOVEDSAKELIG	 INNEHOLDER	 ORGANISKE	 BESTANDDELER,	 OG	 SOM	 KAN	
INNEHOLDE	METALLER	OG	UORGANISKE	MATERIALER

A3010		 Avfall	fra	produksjon	eller	behandling	av	petroleumskoks	og	petroleumsbitumen

A3020		 Avfall	av	mineraloljer	som	er	uegnet	for	sin	opprinnelige	bruk

A3030		 Avfall	som	inneholder,	består	av	eller	er	forurenset	av	blyholdig	slam	av	antibankemidler

A3040		 Avfall	fra	varmeoverføringsvæsker

A3050		 Avfall	fra	produksjon,	tilberedning	og	bruk	av	harpikser,	lateks,	myknere,	lim	og	klebemidler,	unntatt	avfall	
som	er	oppført	på	liste	B	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B4020)

A3060		 Nitrocelluloseavfall

A3070		 Avfall	av	fenoler,	fenolforbindelser,	herunder	klorfenol	i	form	av	væsker	eller	slam

A3080		 Avfall	av	etere	unntatt	dem	som	er	oppført	på	liste	B

A3090		 Avfall	 av	 støv,	 aske,	 slam	og	mel	 av	 lær	 som	 inneholder	 seksverdige	kromforbindelser	 eller	 biocider	 (se	
tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B3100)

A3100		 Avskjær	og	annet	avfall	av	lær	eller	kunstlær	som	ikke	er	egnet	for	framstilling	av	lærvarer,	og	som	inneholder	
seksverdige	kromforbindelser	eller	biocider	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B3090)

(1)	 Denne	oppføringen	omfatter	ikke	skrap	av	utstyr	fra	elektrisitetsproduksjon.
(2)	 PCB	i	en	konsentrasjon	på	50	mg/kg	eller	mer.
(3)	 PCB	i	en	konsentrasjon	på	50mg/kg	eller	mer.
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A3110		 Avfall	fra	pelsberedning	som	inneholder	seksverdige	kromforbindelser	eller	biocider	eller	smittestoffer	(se	
tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B3110)

A3120		 Lett	avfall	fra	bilfragmentering

A3130		 Avfall	av	organiske	fosforforbindelser

A3140		 Avfall	av	ikke-halogenerte	organiske	løsemidler,	unntatt	avfall	som	er	oppført	på	liste	B

A3150		 Avfall	av	halogenerte	organiske	løsemidler

A3160		 Avfall	 av	halogenerte	 eller	 ikke-halogenerte	 ikke-vandige	destillasjonsrester	 fra	gjenvinning	av	organiske	
løsemidler

A3170		 Avfall	 fra	 produksjon	 av	 alifatiske	 halogenerte	 hydrokarboner	 (for	 eksempel	 klormetan,	 dikloretan,	
vinylklorid,	vinylidenklorid,	allylklorid	og	epiklorhydrin)

A3180		 Avfall,	stoffer	og	gjenstander	som	inneholder,	består	av	eller	er	forurenset	av	polyklorerte	bifenyler	(PCB),	
polyklorerte	terfenyler	(PCT),	polyklorerte	naftalener	(PCN)	eller	polybromerte	bifenyler	(PBB)	eller	andre	
polybromerte	analoger	av	disse	forbindelsene,	med	en	konsentrasjon	på	50	mg/kg	eller	høyere(1)

A3190		 Tjærerestavfall	(unntatt	asfaltsementer)	som	stammer	fra	raffinering,	destillering	og	pyrolytisk	behandling	av	
organiske	materialer

A3200		 Bituminøst	materiale	(asfaltavfall)	fra	bygging	og	vedlikehold	av	veier	og	som	inneholder	tjære	(se	tilsvarende	
oppføring	på	liste	B,	B2130)

A4		 AVFALL	SOM	KAN	INNEHOLDE	ENTEN	UORGANISKE	ELLER	ORGANISKE	BESTANDDELER

A4010		 Avfall	fra	produksjon,	tilberedning	og	bruk	av	legemidler,	unntatt	avfall	oppført	på	liste	B

A4020		 Sykehusavfall	og	beslektet	avfall,	dvs.	avfall	som	stammer	fra	legebehandling,	sykepleie,	tannlegebehandling,	
veterinærbehandling	eller	annen	lignende	behandling,	samt	avfall	produsert	i	sykehus	eller	andre	institusjoner	
ved	undersøkelse	eller	behandling	av	pasienter	eller	ved	forskningsprosjekter

A4030		 Avfall	fra	produksjon,	tilberedning	og	bruk	av	biocider	og	plantefarmasøytiske	produkter,	herunder	avfall	av	
plantevernmidler	og	ugressmidler	som	er	feilprodusert,	for	gamle(2)	eller	uegnet	for	sin	opprinnelige	bruk

A4040		 Avfall	fra	produksjon,	bearbeiding	og	bruk	av	treimpregneringsmidler(3)

A4050		 Avfall	som	inneholder,	består	av	eller	er	forurenset	med:	

–	 Uorganiske	cyanider,	unntatt	edelmetallrester	i	fast	form	med	spor	av	uorganiske	cyanider

–	 Organiske	cyanider

A4060		 Avfall	i	form	av	blandinger	eller	emulsjoner	av	olje/vann	eller	hydrokarboner/vann

A4070		 Avfall	fra	produksjon,	tilberedning	og	bruk	av	trykkfarger,	fargestoffer,	pigmenter,	malinger,	fargelakker	eller	
lakk,	unntatt	avfall	oppført	på	liste	B	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B4010)

A4080		 Eksplosivt	avfall	(unntatt	avfall	som	er	oppført	på	liste	B)

A4090		 Avfall	 av	 sure	 eller	 basiske	 løsninger,	 unntatt	 dem	 som	 er	 oppført	 i	 tilsvarende	 oppføring	 på	 liste	B	 (se	
tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B2120)

(1)	 Grensen	på	50	mg/kg	anses	for	å	være	et	internasjonalt	anvendt	nivå	for	alt	avfall.	Flere	enkeltstater	har	imidlertid	fastsatt	lavere	
lovbestemte	nivåer	(f.eks.	20	mg/kg)	for	særlige	typer	avfall.

(2)	 «For	gamle»	betyr	at	det	ikke	er	brukt	innen	den	periode	som	ble	anbefalt	av	produsenten.
(3)	 Denne	oppføringen	omfatter	ikke	tre	behandlet	med	treimpregneringsmidler.
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A4100		 Avfall	fra	industrielle	anlegg	for	rensing	av	avgasser	fra	industri,	unntatt	avfall	som	er	oppført	på	liste	B

A4110		 Avfall	som	inneholder,	består	av	eller	er	forurenset	med:	

–	 En	forbindelse	i	gruppen	polyklorerte	dibenzofuraner

–	 En	forbindelse	i	gruppen	polyklorerte	dibenzodioksiner

A4120		 Avfall	som	inneholder,	består	av	eller	er	forurenset	av	peroksider

A4130		 Avfall	 av	 emballasje	 og	 beholdere	 som	 inneholder	 stoffer	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 i	 konsentrasjoner	 som	 er	
tilstrekkelige	til	at	det	framviser	farlige	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III

A4140		 Avfall	som	består	av	eller	inneholder	feilproduserte	eller	for	gamle(1)	kjemikalier	som	tilsvarer	kategorier	i	
vedlegg	I	og	framviser	farlige	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III

A4150		 Avfall	av	kjemiske	stoffer	fra	forsknings-,	utviklings-	eller	opplæringsvirksomhet	som	ikke	er	identifisert	og/
eller	er	nye,	og	hvis	virkninger	på	menneskers	helse	og/eller	miljøet	ikke	er	kjent

A4160		 Brukt	aktivkull	som	ikke	er	oppført	på	liste	B	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	B,	B2060)

Liste B (vedlegg IX til Basel-konvensjonen)

B1		 METALL	OG	METALLHOLDIG	AVFALL

B1010		 Metall-	og	metallegeringsvfall	i	metallisk,	ikke-spredbar	form:

–	 Edelmetaller	(gull,	sølv,	platinagruppen,	men	ikke	kvikksølv)

–	 Jern-	og	stålskrap

–	 Kobberskrap

–	 Nikkelskrap

–	 Aluminiumsskrap

–	 Sinkskrap

–	 Tinnskrap

–	 Wolframskrap

–	 Molybdenskrap

–	 Tantalskrap

–	 Magnesiumskrap

–	 Koboltskrap

–	 Vismutskrap

–	 Titanskrap

–	 Zirkoniumskrap

–	 Manganskrap

–	 Germaniumskrap

–	 Vanadiumskrap

(1)	 «For	gamle»	betyr	at	det	ikke	er	brukt	innen	den	periode	som	ble	anbefalt	av	produsenten.
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–	 Skrap	av	hafnium,	indium,	niob,	rhenium	og	gallium

–	 Thoriumskrap

–	 Skrap	av	sjeldne	jordmetaller

–	 Kromskrap	

B1020		 Rent,	ikke-forurenset	metallskrap,	herunder	legeringer,	i	massiv,	ferdig	bearbeidet	form	(tynnplater,	plater,	
bjelker,	stenger	osv.):

–	 Antimonskrap

–	 Berylliumskrap

–	 Kadmiumskrap

–	 Blyskrap	(unntatt	blyakkumulatorer)

–	 Selenskrap

–	 Tellurskrap

B1030		 Varmebestandige	metaller	som	inneholder	rester

B1031		 Avfall	av	metaller	og	metallegeringer	av	molybden,	wolfram,	titan,	tantal,	niob	og	rhenium	i	spredbart	metall	
(metallpulver),	men	unntatt	de	typer	som	er	angitt	på	liste	A	under	oppføring	A1050,	Slam	fra	galvanisering.

B1040		 Skrap	av	utstyr	fra	elektrisitetsproduksjon	som	ikke	er	forurenset	av	smøreolje,	PCB	eller	PCT	i	et	omfang	
som	gjør	det	farlig

B1050		 Blandet	 ikke-jernholdig	metall	 (tungfraksjonsskrap)	 som	 ikke	 inneholder	materiale	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 i	
tilstrekkelige	konsentrasjoner	til	at	det	framviser	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III(1)

B1060		 Avfall	av	selen	og	tellur	i	fri	metallform,	herunder	som	pulver

B1070		 Avfall	 av	 kobber	 og	 kobberlegeringer	 i	 spredbar	 form,	med	mindre	 det	 inneholder	 bestanddeler	 nevnt	 i	
vedlegg	I	i	tilstrekkelige	konsentrasjoner	til	at	det	framviser	farlige	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III

B1080		 Sinkaske	og	-rester,	herunder	rester	av	sinklegeringer	i	spredbar	form,	med	mindre	det	inneholder	bestanddeler	
som	nevnt	i	vedlegg	I	i	konsentrasjoner	som	gjør	at	det	framviser	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III	eller	
farlig	egenskap	H4.3(2)

B1090		 Kasserte	 batterier	 som	 oppfyller	 en	 spesifikasjon,	 unntatt	 dem	 som	 er	 framstilt	 med	 bly,	 kadmium	 eller	
kvikksølv

B1100		 Metallholdig	avfall	fra	smelting	og	raffinering	av	metaller:

–	 Hardsink	(varmgalvanisering)

–	 Sinkholdig	slagg	(dross):

–	 Toppslagg	(>	90%	Zn)

–	 Bunnslagg		(>	92%	Zn)

–	 Slagg	fra	presstøping	av	sink	(>	85%	Zn)

–	 Slagg	fra	varmgalvanisering	med	sink	(satsvis)	(>	92%	Zn)

–	 Avrakingsslagg	(skimming)	av	sink

–	 Avrakingsslagg	(skimming)	av	aluminium,	unntatt	saltslagg

(1)	 Merk	at	til	og	med	der	det	i	utgangspunktet	foreligger	lavnivåforurensning	med	materialer	oppført	i	vedlegg	I,	kan	etterfølgende	
prosesser,	herunder	resirkulering,	føre	til	separerte	fraksjoner	som	inneholder	betydelig	større	konsentrasjoner	av	materialer	som	er	
oppført	i	vedlegg	I.

(2)	 Status	for	sinkaske	er	for	tiden	til	revisjon,	og	det	foreligger	en	anbefaling	fra	De	forente	nasjoners	konferanse	for	handel	og	ut-	 Status	for	sinkaske	er	for	tiden	til	revisjon,	og	det	foreligger	en	anbefaling	fra	De	forente	nasjoners	konferanse	for	handel	og	ut-
vikling	(UNCTAD)	om	at	sinkaske	ikke	skal	anses	som	farlig	gods.
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–	 Slagg	fra	bearbeiding	av	kobber	for	videre	foredling	eller	raffinering	som	ikke	inneholder	tilstrekkelig	
arsen,	bly	eller	kadmium	til	at	det	framviser	farlige	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III

–	 Avfall	av	ildfaste	fôringer,	herunder	digler,	fra	kobberstøping

–	 Slagg	fra	behandling	av	edelmetaller	for	ytterligere	raffinering

–	 Tantalholdig	tinnslagg	med	mindre	enn	0,5	%	tinn

B1110		 Elektrisk	og	elektronisk	utstyr:

–	 Elektrisk	utstyr	som	består	av	bare	metaller	eller	legeringer

–	 Avfall	 eller	 skrap	 av	 elektrisk	 og	 elektronisk	 utstyr	 eller	 skrap(1)	 (herunder	 trykte	 kretskort)	 som	
ikke	 inneholder	 komponenter,	 f.eks.	 akkumulatorer	 og	 andre	 batterier,	 som	 er	 oppført	 på	 liste	 A,	
kvikksølvbrytere,	glass	fra	katodestrålerør	og	annet	aktivert	glass	samt	PCB-kondensatorer,	eller	som	
ikke	er	forurenset	av	bestanddeler	som	nevnt	 i	vedlegg	I	(f.eks.	kadmium,	kvikksølv,	bly,	polyklorert	
bifenyl)	eller	der	slike	bestanddeler	eller	slik	 forurensning	er	 fjernet	 i	et	omfang	som	gjør	at	de	 ikke	
lenger	framviser	noen	av	egenskapene	nevnt	i	vedlegg	III	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A1180)

–	 Elektrisk	 og	 elektronisk	 utstyr	 (herunder	 trykte	 kretskort,	 elektroniske	 komponenter	 og	 ledninger)	
beregnet	på	direkte	ombruk(2)	og	ikke	på	gjenvinning	eller	endelig	disponering(3)

B1115		 Avfall	i	form	av	metallkabler	overtrukket	eller	isolert	med	plast	som	ikke	omfattes	av	liste	A1190,	unntatt	
slikt	avfall	som	er	bestemt	for	operasjoner	i	vedlegg	IVA	eller	annen	disponering	som	på	et	hvilket	som	helst	
trinn	omfatter	ukontrollerte	termiske	prosesser,	som	for	eksempel	åpen	avbrenning

B1120		 Brukte	katalysatorer,	unntatt	væsker	brukt	som	katalysator,	som	inneholder	noe	av	følgende:

— Overgangsmetaller,	unntatt	katalysatoravfall	(brukte	katalysatorer,	
brukte	væskekatalysatorer	eller	andre	katalysatorer)	oppført	på	
liste	A

skandium

vanadium

mangan

kobolt

kobber

yttrium

niob

hafnium

wolfram

titan

krom

jern

nikkel

sink

zirkonium

molybden

tantal

rhenium

— Lantanoider	(sjeldne	jordmetaller): lantan

praseodym

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cerium

neodymium

europium

terbium

holmium

thulium

lutetium

B1130		 Rensede,	brukte	edelmetallholdige	katalysatorer

B1140		 Edelmetallholdige	rester	i	fast	form	som	inneholder	spor	av	uorganiske	cyanider

B1150		 Avfall	av	edelmetaller	og	edelmetallegeringer	(gull,	sølv,	platinagruppen,	men	ikke	kvikksølv)	 i	spredbar,	
ikke-vandig	form	med	relevant	emballasje	og	merking

B1160		 Edelmetallaske	fra	forbrenning	av	trykte	kretskort	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A1150)

(1)	 Denne	oppføringen	omfatter	ikke	skrap	fra	elektrisitetsproduksjon.
(2)	 Gjenbruk	kan	omfatte	reparasjon,	istandsettelse	eller	oppgradering,	men	ikke	større	gjenmontering.
(3)	 I	enkelte	stater	anses	slike	materialer	for	direkte	gjenbruk	ikke	som	avfall.
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B1170		 Edelmetallaske	fra	forbrenning	av	fotografisk	film

B1180		 Avfall	av	fotografisk	film	som	inneholder	sølvhalogener	og	metallisk	sølv

B1190		 Avfall	av	fotografisk	papir	som	inneholder	sølvhalogener	og	metallisk	sølv

B1200		 Granulert	slagg	fra	produksjon	av	jern	og	stål

B1210		 Slagg	fra	produksjon	av	jern	og	stål,	herunder	slagg	som	kilde	til	titandioksid	og	vanadium

B1220		 Slagg	 fra	 sinkproduksjon,	 kjemisk	 stabilisert,	 med	 høyt	 jerninnhold	 (over	 20	 %)	 og	 bearbeidet	 etter	
industrispesifikasjoner	(f.eks.	DIN	4301),	hovedsakelig	til	byggeformål

B1230		 Glødeskall	fra	produksjon	av	jern	og	stål

B1240		 Glødeskall	av	kobberoksid

B1250		 Kasserte	motorvogner	som	verken	inneholder	væsker	eller	andre	farlige	komponenter

B2		 AVFALL	SOM	HOVEDSAKELIG	 INNEHOLDER	UORGANISKE	BESTANDDELER,	OG	SOM	KAN	
INNEHOLDE	METALLER	OG	ORGANISKE	MATERIALER

B2010		 Avfall	fra	gruvedrift,	i	ikke-spredbar	form:

–	 Avfall	av	naturlig	grafitt

–	 Avfall	av	skifer,	enten	grovt	tilhogdeller	bare	tilskåret,	ved	saging	eller	på	annen	måte

–	 Glimmeravfall

–	 Avfall	av	leucitt,	nefelin	og	nefelinsyenitt

–	 Feltspatavfall

–	 Flusspatavfall

–	 Silisiumavfall	i	fast	form,	unntatt	avfall	som	benyttes	i	støpeprosesser

B2020		 Glassavfall	i	ikke-spredbar	form:

–	 Glasskår	og	annet	avfall	og	skrap	av	glass,	unntatt	glass	fra	katodestrålerør	og	annet	aktivert	glass

B2030		 Keramikkavfall	i	ikke-spredbar	form:

–	 Cermetavfall	og	-skrap	(kompositter	av	metall	og	keramikk)

–	 Keramikkbaserte	fibrer	som	ikke	er	inkludert	eller	spesifisert	andre	steder

B2040		 Annet	avfall	som	hovedsakelig	inneholder	uorganiske	bestanddeler:

–	 Delvis	raffinert	kalsiumsulfat	fra	avsvovling	av	røykgass

–	 Avfall	av	gipsplater	som	stammer	fra	riving	av	bygninger

–	 Slagg	fra	kobberproduksjon,	kjemisk	stabilisert,	med	høyt	jerninnhold	(over	20	%)	og	behandlet	i	samsvar	
med	industrispesifikasjoner	(f.eks.	DIN	4301	og	DIN	8201),	hovedsakelig	til	bygge-	og	slipeformål

–	 Svovel	i	fast	form

–	 Kalkstein	fra	kalsiumcyanamidproduksjon	(med	pH-verdi	lavere	enn	9)

–	 Natrium-,	kalium-	og	kalsiumklorider

–	 Karborundum	(silisiumkarbid)
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–	 Knust	betong

–	 Glassavfall	som	inneholder	litium-tantal	eller	litium-niob

B2050		 Flygeaske	fra	kullfyrte	kraftverk,	ikke	oppført	på	liste	A	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A2060)

B2060		 Brukt	aktivkull	som	ikke	 inneholder	noen	av	bestanddelene	nevnt	 i	vedlegg	I	 i	et	omfang	som	gjør	at	de	
framviser	egenskaper	omhandlet	i	vedlegg	III,	for	eksempel,	kull	fra	behandling	av	drikkevann	og	prosesser	
i	næringsmiddelindustrien	og	vitaminproduksjon	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A4160)

B2070		 Kalsiumfluoridslam

B2080		 Gipsavfall	fra	kjemiske	industriprosesser	som	ikke	er	oppført	på	liste	A	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	
A2040)

B2090		 Rester	av	anoder	av	petroleumskoks	eller	petroleumsbitumen	benyttet	i	stål-	eller	aluminiumsproduksjon	og	
renset	til	vanlige	industrispesifikasjoner	(unntatt	anoderester	benyttet	i	kloralkalielektrolyse	og	i	metallurgisk	
industri)

B2100		 Avfall	av	aluminiumhydrater	og	aluminiumoksid	og	rester	fra	aluminiumoksidproduksjon,	unntatt	materialer	
brukt	til	gassrensing,	flokkulering	eller	filtrering

B2110		 Bauxittrester	(«rødt	slam»)	(pH	senket	til	under	11,5)

B2120		 Avfall	av	sure	eller	basiske	løsninger	med	pH	over	2,	eller	under	11,5,	som	ikke	er	etsende	eller	farlige	på	
annen	måte	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A4090)

B2130		 Bituminøst	materiale	(asfaltavfall)	fra	bygging	og	vedlikehold	av	veier	og	som	ikke	inneholder	tjære(1)(se	
tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A3200)

B3		 AVFALL	 SOM	 HOVEDSAKELIG	 INNEHOLDER	 ORGANISKE	 BESTANDDELER,	 OG	 SOM	 KAN	
INNEHOLDE	METALLER	OG	UORGANISKE	MATERIALER

B3010		 Plastavfall	i	fast	form:

Følgende	plastmaterialer	eller	blandede	plastmaterialer,	forutsatt	at	de	ikke	er	blandet	med	annet	avfall	og	
oppfyller	en	spesifikasjon:

–	 Plastskrap	av	ikke-halogenerte	polymerer	og	kopolymerer,	herunder,	men	ikke	begrenset	til,	følgende(2):

–	 etylen

–	 styren

–	 polypropylen

–	 polyetylentereftalat

–	 akrylnitril

–	 butadien

–	 polyacetaler

–	 polyamider

–	 polybutylentereftalat

–	 polykarbonater

–	 polyetere

–	 polyfenylensulfider

(1)	 Konsentrasjonsnivået	av	benzol[a]pyren	bør	ikke	være	50	mg/kg	eller	mer.
(2)	 Det	er	forutsatt	at	alt	slikt	skrap	er	fullstendig	polymerisert.
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–	 akrylpolymerer

–	 alkaner	C10-C13	(myknere)

–	 polyuretan	(uten	KFK)

–	 polysiloksaner

–	 polymetylmetakrylat

–	 polyvinylalkohol

–	 polyvinylbutyral

–	 polyvinylacetat

–	 Herdet	harpiksavfall	eller	kondenseringsprodukter,	herunder:

–	 ureaformaldehydharpikser

–	 fenolformaldehydharpikser

–	 melaminformaldehydharpikser

–	 epoksyharpikser

–	 alkydharpikser

–	 polyamider

–	 Følgende	former	for	fluorinert	polymeravfall(1):

–	 perfluoretylen/-propylen	(FEP)

–	 perfluoralkoksylalkan

–	 tetrafluoretylen/perfluorvinyleter	(PFA)

–	 tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter	(MFA)

–	 polyvinylfluorid	(PVF)

–	 polyvinylidenfluorid	(PVDF)

B3020		 Avfall	av	papir,	papp	og	papirprodukter

Følgende	materialer,	såframt	de	ikke	er	blandet	med	farlig	avfall:

Avfall	og	skrap	av	papir	eller	papp	av:	

–	 ubleket	papir	eller	papp	eller	av	bølgepapir	eller	bølgepapp

–	 annet	papir	eller	papp,	framstilt	hovedsakelig	av	bleket	kjemisk	masse,	ikke	gjennomfarget

–	 papir	eller	papp	som	hovedsakelig	er	laget	av	mekanisk	papirmasse	(for	eksempel	aviser,	tidsskrifter	og	
lignende	trykksaker)

–	 annet,	herunder,	men	ikke	begrenset	til

1.	 laminert	papp,

2.	 usortert	skrap

(1)	 	–	 Forbrukeravfall	inngår	ikke	i	denne	oppføringen.
–	 Avfall skal ikke blandes.
–	 Problemer som følger av praksis med åpen forbrenning må tas hensyn til.
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B3030		 Tekstilavfall

Følgende	materialer,	forutsatt	at	de	ikke	er	blandet	med	annet	avfall	og	oppfyller	en	spesifikasjon:

–	 Silkeavfall	(herunder	kokonger	uegnet	for	spoling,	garnavfall	og	opprevet	materiale,	

–	 ikke	kardet	eller	børstet

–	 annet

–	 Avfall	av	ull	eller	av	fint	eller	grovt	dyrehår,	herunder	garnavfall,	men	ikke	opprevet	materiale:

–	 kardet	ull	eller	kardet	fint	dyrehår

–	 annet	avfall	av	ull	eller	fint	dyrehår

–	 avfall	av	grovt	dyrehår

–	 Bomullsavfall	(herunder	garnavfall	og	opprevet	materiale)

–	 garnavfall	(herunder	trådavfall)

–	 opprevet	materiale

–	 annet

–	 Stry	og	avfall	av	lin

–	 Stry	og	avfall	(herunder	garnavfall	og	opprevet	materiale)	av	ekte	hamp	(Cannabis sativa L.)

–	 Stry	og	avfall	(herunder	garnavfall	og	opprevet	materiale)	av	jute	og	andre	tekstilbastfibrer	(unntatt	lin,	
ekte	hamp	og	rami)

–	 Stry	og	avfall	(herunder	garnavfall	og	opprevet	materiale)	av	sisal	og	andre	tekstilfibrer	av	agaveslekten

–	 Stry,	fiber	og	avfall	(herunder	garnavfall	og	opprevet	materiale)	av	kokosnøtt

–	 Stry,	fiber	og	avfall	(herunder	garnavfall	og	opprevet	materiale	av	manila	(manilahamp	eller	Musa textilis 
Nee)

–	 Stry,	fiber	og	avfall	(herunder	garnavfall	og	opprevet	materiale)	av	rami	og	andre	plantetekstilfibrer	som	
ikke	er	spesifisert	eller	inkludert	andre	steder

–	 Avfall	(herunder	fiber,	garnavfall	og	opprevet	materiale)	av	kunstige	fibrer

–	 av	syntetiske	fibrer

–	 av	kunstige	fibrer

–	 Brukte	klær	og	andre	slitte	tekstilartikler

–	 Brukte	filler,	hyssing,	tauverk,	tau	og	kabler	og	utslitte	artikler	av	hyssing,	tauverk,	tau	eller	tekstilkabler	

–	 sortert

–	 annet

B3035		 Avfall	av	gulvbelegg	av	tekstil	og	av	tepper

B3040		 Gummiavfall

Følgende	materialer,	forutsatt	at	de	ikke	er	blandet	med	annet	avfall:

–	 Avfall	og	skrap	av	hardgummi	(for	eksempel	ebonitt)

–	 Annet	gummiavfall	(unntatt	avfall	som	er	oppført	andre	steder)
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B3050		 Ubehandlet	kork-	og	treavfall:

–	 Avfall	og	skrap	av	tre,	også	samlet	i	kubber,	briketter,	pelleter	eller	lignende

–	 Korkavfall:	knust,	granulert	eller	malt	kork

B3060		 Avfall	fra	landbruksbasert	og	annen	næringsmiddelindustri,	forutsatt	at	det	ikke	er	smittefarlig:

–	 Bunnfall	fra	vinproduksjon

–	 Tørket	og	sterilisert	vegetabilsk	avfall,	rester	og	biprodukter,	også	i	form	av	pelleter,	eller	brukt	i	fôr,	ikke	
spesifisert	eller	inkludert	andre	steder

–	 Garvefett;	rester	etter	behandling	av	fettstoffer	eller	animalsk	eller	vegetabilsk	voks

–	 Avfall	av	bein	og	horn,	ubearbeidet,	avfettet,	enkelt	bearbeidet	(men	ikke	tilskåret),	syrebehandlet	eller	
avgelatinisert

–	 Fiskeavfall

–	 Skall,	skinn	(skrell)	og	annet	avfall	av	kakao

–	 Annet	 avfall	 fra	 landbruksbasert	 og	 annen	 næringsmiddelindustri	 med	 unntak	 av	 biprodukter	 som	
oppfyller	 nasjonale	 og	 internasjonale	 krav	 og	 standarder	 for	 produkter	 beregnet	 på	 konsum	 eller	 på	
fôrvarer

B3065		 Avfall	av	matfett	og	matolje	av	animalsk	eller	vegetabilsk	opprinnelse	(f.eks.	stekeoljer),	forutsatt	at	de	ikke	
framviser	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III

B3070		 Følgende	avfall:

–	 Avfall	av	menneskehår

–	 Avfall	av	halm

–	 Deaktivert	soppsmycel	fra	penicillinproduksjon	til	bruk	i	fôr

B3080		 Avskjær	og	skrap	av	gummi

B3090		 Avskjær	og	annet	avfall	av	lær	eller	kunstlær	som	ikke	er	egnet	for	framstilling	av	lærvarer,	unntatt	lærslam,	
som	ikke	inneholder	seksverdige	kromforbindelser	eller	biocider	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A3100)

B3100		 Avfall	av	støv,	aske,	slam	og	mel	av	lær	som	ikke	inneholder	seksverdige	kromforbindelser	eller	biocider	(se	
tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A3090)

B3110		 Avfall	fra	pelsberedning	som	ikke	inneholder	seksverdige	kromforbindelser	eller	biocider	eller	smittestoffer	
(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A3110)

B3120		 Avfall	som	inneholder	fargestoffer	til	næringsmidler

B3130		 Avfall	av	eterpolymerer	og	ikke-farlige	etermonomerer	som	ikke	kan	danne	peroksider

B3140		 Kasserte	dekk,	unntatt	dekk	beregnet	på	behandling	som	nevnt	i	vedlegg	IVA

B4		 AVFALL	SOM	KAN	INNEHOLDE	ENTEN	UORGANISKE	ELLER	ORGANISKE	BESTANDDELER

B4010		 Avfall	som	hovedsakelig	består	av	vannbaserte/lateksbaserte	malinger,	trykkfarger	og	herdet	lakk	som	ikke	
inneholder	organiske	løsemidler,	tungmetaller	eller	biocider	i	et	omfang	som	gjør	dem	farlige	(se	tilsvarende	
oppføring	på	liste	A,	A4070)

B4020		 Avfall	fra	produksjon,	tilberedning	og	bruk	av	harpikser,	lateks,	myknere,	lim	og	klebemidler	som	ikke	er	
oppført	på	liste	A,	og	som	ikke	inneholder	løsemidler	og	andre	forurensende	stoffer	i	et	omfang	som	gjør	
at	det	framviser	egenskaper	som	nevnt	i	vedlegg	III,	f.eks.	vannbaserte,	eller	lim	basert	på	kaseinstivelse,	
dekstrin,	celluloseetere	eller	polyvinylalkoholer	(se	tilsvarende	oppføring	på	liste	A,	A3050)

B4030		 Brukte	engangskameraer	med	batterier	som	ikke	er	oppført	på	liste	A
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Del	2

Avfall oppført i vedlegget til vedtak 2000/532/EF(1)

01		 AVFALL	FRA	LETING,	UTVINNING	VED	GRUVEDRIFT	OG	I	STEINBRUDD,	SAMT	FYSISK	OG	
KJEMISK	BEHANDLING	AV	MINERALER

01	01	 avfall	fra	utvinning	av	mineraler

01	01	01 avfall	fra	utvinning	av	metallholdige	mineraler

01	01	02 avfall	fra	utvinning	av	ikke-metallholdige	mineraler

01	03	 avfall	fra	fysisk	og	kjemisk	bearbeiding	av	metallholdige	mineraler

01	03	04* syredannende	avgangsmasse	fra	bearbeiding	av	sulfidholdig	malm

01	03	05* annen	avgangsmasse	som	inneholder	farlige	stoffer

01	03	06 annen	avgangsmasse	enn	det	som	er	nevnt	i	01	03	04	og	01	03	05

01	03	07* annet	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer	fra	fysisk	og	kjemisk	bearbeiding	av	metallholdige	mineraler

01	03	08 annet	støv-	og	pulveravfall	enn	det	nevnt	i	01	03	07

01	03	09 annet	rødslam	fra	aluminiumsproduksjon	enn	det	som	er	nevnt	i	01	03	07

01	03	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

01	04	 avfall	fra	fysisk	og	kjemisk	bearbeiding	av	ikke-metallholdige	mineraler

01	04	07* avfall	som	inneholder	farlige	stoffer	fra	fysisk	og	kjemisk	bearbeiding	av	ikke-metallholdige	mineraler

01	04	08 annet	avfall	av	grus	og	knust	stein	enn	det	nevnt	i	01	04	07

01	04	09 sand-	og	leireavfall

01	04	10 annet	støv-	og	pulveravfall	enn	det	nevnt	i	01	04	07

01	04	11 annet	avfall	fra	bearbeiding	av	kaliumkarbonat	og	mineralsalter	enn	det	nevnt	i	01	04	07

01	04	12 annen	avgangsmasse	og	annet	avfall	fra	vasking	og	rensing	av	mineraler	enn	den/det	nevnt	i	01	04	07	og	
01	04	11

01	04	13 annet	avfall	fra	hogging	og	saging	av	stein	enn	det	nevnt	i	01	04	07

01	04	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

01	05	 boreslam	og	annet	boreavfall

01	05	04 ferskvannsholdig	boreslam	og	boreavfall

01	05	05* oljeholdig	boreslam	og	boreavfall

01	05	06* boreslam	og	annet	boreavfall	som	inneholder	farlige	stoffer

01	05	07 annet	baryttholdig	boreslam	og	annet	baryttholdig	boreavfall	enn	den/det	nevnt	i	01	05	05	og	01	05	06

01	05	08 annet	kloridholdig	boreslam	og	annet	kloridholdig	boreavfall	enn	den/det	nevnt	i	01	05	05	og	01	05	06

01	05	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

02		 AVFALL	FRA	JORDBRUK,	HAGEBRUK,	AKVAKULTUR,	SKOGBRUK,	 JAKT	OG	FISKE	SAMT	
PRODUKSJON	OG	BEARBEIDING	AV	NÆRINGSMIDLER

02	01	 avfall	fra	jordbruk,	hagebruk,	akvakultur,	skogbruk,	jakt	og	fiske
02	01	01 slam	fra	vasking	og	rensing
02	01	02 avfall	i	form	av	vevsdeler	fra	dyr
02	01	03 planteavfall
02	01	04 plastavfall	(unntatt	emballasje)
02	01	06 dyreavføring,	 dyreurin	 og	 husdyrgjødsel	 (herunder	 forurenset	 halm),	 avløpsvann,	 innsamlet	 separat	 og	

behandlet	eksternt
02	01	07 avfall	fra	skogbruk
02	01	08* landbrukskjemisk	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
02	01	09 annet	landbrukskjemisk	avfall	enn	det	nevnt	i	02	01	08
02	01	10 metallavfall
02	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
02	02	 avfall	fra	tilberedning	og	bearbeiding	av	kjøtt,	fisk	og	andre	næringsmidler	av	animalsk	opprinnelse
02	02	01 slam	fra	vasking	og	rensing
02	02	02 avfall	i	form	av	vevsdeler	fra	dyr

(1)	 Avfall	som	er	merket	med	en	stjerne,	betraktes	som	farlig	avfall	i	henhold	til	direktiv	91/689/EØF.	Når	en	type	avfall	skal	identi-	 Avfall	som	er	merket	med	en	stjerne,	betraktes	som	farlig	avfall	i	henhold	til	direktiv	91/689/EØF.	Når	en	type	avfall	skal	identi-
fiseres	på	listen	nedenfor,	er	innledningen	til	vedlegget	til	vedtak	2000/532/EF	relevant.
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02	02	03 materiale	som	er	uegnet	som	næringsmidler	eller	til	bearbeiding
02	02	04 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
02	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
02	03	 avfall	 fra	 tilberedning	og	bearbeiding	 av	 frukt,	 grønnsaker,	 korn,	matoljer,	 kakao,	 kaffe,	 te	 og	 tobakk;	

produksjon	av	konserver;	produksjon	av	gjær	og	gjærekstrakt,	tilberedning	og	gjæring	av	melasse
02	03	01 slam	fra	vasking,	rengjøring,	skrelling,	sentrifugering	og	separering
02	03	02 avfall	av	konserveringsmidler
02	03	03 avfall	fra	ekstraksjon	ved	hjelp	av	løsemidler
02	03	04 materiale	som	er	uegnet	som	næringsmidler	eller	til	bearbeiding
02	03	05 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
02	03	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
02	04	 avfall	fra	sukkerproduksjon
02	04	01 jord	fra	rengjøring	og	vasking	av	sukkerbeter
02	04	02 kalsiumkarbonat	som	ikke	oppfyller	spesifikasjonene
02	04	03 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
02	04	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
02	05	 avfall	fra	meieriindustri
02	05	01 materiale	som	er	uegnet	som	næringsmidler	eller	til	bearbeiding
02	05	02 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
02	05	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
02	06	 avfall	fra	bakeri-	og	sukkervareindustri
02	06	01 materiale	som	er	uegnet	som	næringsmidler	eller	til	bearbeiding
02	06	02 avfall	av	konserveringsmidler
02	06	03 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
02	06	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
02	07	 avfall	fra	produksjon	av	alkoholholdige	og	alkoholfrie	drikkevarer	(unntatt	kaffe,	te	og	kakao)
02	07	01 avfall	fra	vasking,	rengjøring	og	mekanisk	reduksjon	av	råvarer
02	07	02 avfall	fra	alkoholdestillasjon
02	07	03 avfall	fra	kjemisk	behandling
02	07	04 materiale	som	er	uegnet	som	næringsmidler	eller	til	bearbeiding
02	07	05 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
02	07	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

03		 AVFALL	FRA	TREINDUSTRI	OG	PRODUKSJON	AV	PLATER	OG	MØBLER,	PAPIRMASSE,	PAPIR	
OG	PAPP

03	01	 avfall	fra	treindustri	og	produksjon	av	plater	og	møbler
03	01	01 bark-	og	korkavfall
03	01	04* sagflis,	spon,	kapp,	tre,	sponplater	og	finér	som	inneholder	farlige	stoffer
03	01	05 annen	sagflis,	spon,	kapp,	tre,	sponplater	og	finér	enn	den/det	nevnt	i	03	01	04
03	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
03	02	 avfall	fra	impregnering	av	tre
03	02	01* ikke-halogenerte	organiske	treimpregneringsmidler
03	02	02* klororganiske	treimpregneringsmidler
03	02	03* metallorganiske	treimpregneringsmidler
03	02	04* uorganiske	treimpregneringsmidler
03	02	05* andre	treimpregneringsmidler	som	inneholder	farlige	stoffer
03	02	99 treimpregneringsmidler	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
03	03	 avfall	fra	produksjon	og	bearbeiding	av	papir,	papp	og	papirmasse
03	03	01 bark-	og	treavfall
03	03	02 grønnlutslam	(fra	gjenvinning	av	kokevæske)
03	03	05 avsvertingsslam	fra	gjenvinning	av	papir
03	03	07 mekanisk	separerte	rester	fra	oppmaling	av	papir-	og	pappavfall
03	03	08 avfall	fra	sortering	av	papir	og	papp	til	gjenvinning
03	03	09 avfall	av	kalkslam
03	03	10 fiberrest,	fiber-		fyllstoff-	og	overflatebehandlingsslam	fra	mekanisk	separering
03	03	11 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	03	03	10
03	03	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder



24.10.2013 Nr.	59/645EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

04		 AVFALL	FRA	LÆRVARE-,	PELSVERK-	OG	TEKSTILINDUSTRIEN

04	01	 avfall	fra	lærvare-	og	pelsverkindustrien
04	01	01 avfall	fra	skaving	og	spalting	med	kalk
04	01	02 avfall	fra	kalkbehandling
04	01	03* avfettingsavfall	som	inneholder	løsemidler	uten	flytende	fase
04	01	04 kromholdig	garvevæske
04	01	05 ikke-kromholdig	garvevæske
04	01	06 kromholdig	slam,	særlig	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
04	01	07 ikke-kromholdig	slam,	særlig	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
04	01	08 kromholdig	avfall	av	garvet	lær	(blåspalting,	skav,	avskjær,	poleringsstøv)
04	01	09 avfall	fra	beredning	og	ferdigbehandling
04	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
04	02	 avfall	fra	tekstilindustrien
04	02	09 avfall	av	sammensatte	materialer	(impregnerte	tekstiler,	elastomer,	plastomer)
04	02	10 organiske	stoffer	av	naturprodukter	(for	eksempel	fett,	voks)
04	02	14* avfall	fra	etterbehandling	som	inneholder	organiske	løsemidler
04	02	15 annet	avfall	fra	etterbehandling	enn	det	nevnt	i	04	02	14
04	02	16* fargestoffer	og	pigmenter	som	inneholder	farlige	stoffer
04	02	17 andre	fargestoffer	og	pigmenter	enn	dem	nevnt	i	04	02	16
04	02	19* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
04	02	20 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	04	02	19
04	02	21 avfall	av	ubearbeidede	tekstilfibrer
04	02	22 avfall	av	bearbeidede	tekstilfibrer
04	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

05		 AVFALL	FRA	OLJERAFFINERING,	RENSING	AV	NATURGASS	OG	PYROLYTISK	BEHANDLING	
AV	KULL

05	01	 avfall	fra	oljeraffinering
05	01	02* avsaltingsslam
05	01	03* bunnslam	fra	tanker
05	01	04* alkylsyreslam
05	01	05* oljespill
05	01	06* oljeholdig	slam	fra	vedlikeholdsarbeid	på	anlegg	eller	utstyr
05	01	07* syreholdig	tjære
05	01	08* annen	tjære
05	01	09* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
05	01	10 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	05	01	09
05	01	11* avfall	fra	behandling	av	brennstoff	med	baser
05	01	12* syreholdig	olje
05	01	13 slam	fra	behandling	av	tilførselsvann	til	fyrkjeler
05	01	14 avfall	fra	kjølekolonner
05	01	15* brukte	filtreringsleirer
05	01	16 svovelholdig	avfall	fra	avsvovling	av	olje
05	01	17 bitumen
05	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
05	06	 avfall	fra	pyrolytisk	behandling	av	kull
05	06	01* syreholdig	tjære
05	06	03* annen	tjære
05	06	04 avfall	fra	kjølekolonner
05	06	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
05	07	 avfall	fra	rensing	og	transport	av	naturgass
05	07	01* kvikksølvholdig	avfall
05	07	02 svovelholdig	avfall
05	07	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
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06		 AVFALL	FRA	UORGANISKE	KJEMISKE	PROSESSER

06	01	 avfall	fra	produksjon,	bearbeiding,	distribusjon	og	bruk	(PBDB)	av	syrer
06	01	01* svovelsyre	og	svovelsyrling
06	01	02* saltsyre
06	01	03* hydrogenfluorid
06	01	04* fosforsyre	og	fosforsyrling
06	01	05* salpetersyre	og	salpetersyrling
06	01	06* andre	syrer
06	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	02	 avfall	fra	PBDB	av	baser
06	02	01* kalsiumhydroksid
06	02	03* ammoniumhydroksid
06	02	04* natrium-	og	kaliumhydroksid
06	02	05* andre	baser
06	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	03	 avfall	fra	PBDB	av	salter	og	saltløsninger	og	av	metalloksider
06	03	11* faste	salter	og	saltløsninger	som	inneholder	cyanider
06	03	13* faste	salter	og	saltløsninger	som	inneholder	tungmetaller
06	03	14 andre	faste	salter	og	saltløsninger	enn	dem	nevnt	i	06	03	11	og	06	03	13
06	03	15* metalloksider	som	inneholder	tungmetaller
06	03	16 andre	metalloksider	enn	dem	nevnt	i	06	03	15
06	03	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	04	 annet	metallholdig	avfall	enn	det	nevnt	i	06	03
06	04	03* arsenholdig	avfall
06	04	04* kvikksølvholdig	avfall
06	04	05* avfall	som	inneholder	andre	tungmetaller
06	04	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	05	 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
06	05	02* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
06	05	03 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	06	05	02
06	06	 avfall	fra	PBDB	av	svovelholdige	kjemikalier	og	fra	svovelkjemiske	prosesser	og	avsvovlingsprosesser
06	06	02* avfall	som	inneholder	farlige	sulfider
06	06	03 avfall	som	inneholder	andre	sulfider	enn	dem	nevnt	i	06	06	02
06	06	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	07	 avfall	fra	PBDB	av	halogener	og	halogenkjemiske	prosesser
06	07	01* avfall	som	inneholder	asbest	fra	elektrolyse
06	07	02* aktivkull	brukt	til	klorproduksjon
06	07	03* kvikksølvholdig	slam	av	bariumsulfat
06	07	04* løsninger	og	syrer,	for	eksempel	kontaktsyre
06	07	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	08	 avfall	fra	PBDB	av	silisium	og	silisiumderivater
06	08	02* avfall	som	inneholder	farlige	klorsilaner
06	08	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	09	 avfall	fra	PBDB	av	fosforholdige	kjemikalier	og	fosforkjemiske	prosesser
06	09	02 fosforholdig	slagg
06	09	03* kalsiumbasert	reaksjonsavfall	som	inneholder	eller	er	forurenset	av	farlige	stoffer
06	09	04 annet	kalsiumbasert	reaksjonsavfall	enn	det	nevnt	i	06	09	03
06	09	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	10	 avfall	fra	PBDB	av	nitrogenholdige	kjemikalier,	nitrogenkjemiske	prosesser	og	kunstgjødselproduksjon
06	10	02* avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
06	10	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	11	 avfall	fra	produksjon	av	uorganiske	pigmenter	og	opakiseringsmidler
06	11	01 kalsiumbasert	reaksjonsavfall	fra	titandioksidproduksjon
06	11	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
06	13	 avfall	fra	uorganiske	kjemiske	prosesser	som	ikke	er	nevnt	andre	steder
06	13	01* uorganiske	plantevernmidler,	treimpregneringsmidler	og	andre	biocider
06	13	02* brukt	aktivkull	(unntatt	06	07	02)
06	13	03 karbonstøv	(carbon	black)
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06	13	04* avfall	fra	bearbeiding	av	asbest
06	13	05* sot
06	13	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

07		 AVFALL	FRA	ORGANISKE	KJEMISKE	PROSESSER

07	01	 avfall	fra	produksjon,	bearbeiding,	distribusjon	og	bruk	(PBDB)	av	organiske	basisprodukter
07	01	01* vandige	vaskevæsker	og	morluter
07	01	03* halogenerte	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	01	04* andre	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	01	07* halogenerte	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	01	08* andre	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	01	09* halogenerte	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	01	10* andre	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	01	11* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
07	01	12 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	07	01	11
07	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
07	02	 avfall	fra	PBDB	av	plastmaterialer,	syntetisk	gummi	og	kunstfibrer
07	02	01* vandige	vaskevæsker	og	morluter
07	02	03* halogenerte	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	02	04* andre	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	02	07* halogenerte	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	02	08* andre	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	02	09* halogenerte	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	02	10* andre	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	02	11* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
07	02	12 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	07	02	11
07	02	13 plastavfall
07	02	14* avfall	fra	tilsetningsstoffer	som	inneholder	farlige	stoffer
07	02	15 annet	avfall	fra	tilsetningsstoffer	enn	det	nevnt	i	07	02	14
07	02	16* avfall	som	inneholder	farlige	silikoner
07	02	17 avfall	som	inneholder	andre	silikoner	enn	dem	nevnt	i	07	02	16
07	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
07	03	 avfall	fra	PBDB	av	organiske	fargestoffer	og	pigmenter	(unntatt	06	11)
07	03	01* vandige	vaskevæsker	og	morluter
07	03	03* halogenerte	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	03	04* andre	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	03	07* halogenerte	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	03	08* andre	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	03	09* halogenerte	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	03	10* andre	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	03	11* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
07	03	12 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	07	03	11
07	03	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
07	04	 avfall	fra	PBDB	av	organiske	plantevernmidler	(unntatt	02	01	08	og	02	01	09),	treimpregneringsmidler	

(unntatt	03	02)	og	andre	biocider
07	04	01* vandige	vaskevæsker	og	morluter
07	04	03* halogenerte	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	04	04* andre	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	04	07* halogenerte	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	04	08* andre	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	04	09* halogenerte	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	04	10* andre	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	04	11* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
07	04	12 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	07	04	11
07	04	13* fast	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
07	04	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
07	05	 avfall	fra	PBDB	av	legemidler
07	05	01* vandige	vaskevæsker	og	morluter
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07	05	03* halogenerte	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	05	04* andre	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	05	07* halogenerte	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	05	08* andre	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	05	09* halogenerte	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	05	10* andre	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	05	11* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
07	05	12 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	07	05	11
07	05	13* fast	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
07	05	14 annet	fast	avfall	enn	det	nevnt	i	07	05	13
07	05	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
07	06	 avfall	fra	PBDB	av	fettstoffer,	smøremidler,	såpe,	rengjøringsmidler,	desinfeksjonsmidler	og	kosmetikk
07	06	01* vandige	vaskevæsker	og	morluter
07	06	03* halogenerte	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	06	04* andre	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	06	07* halogenerte	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	06	08* andre	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	06	09* halogenerte	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	06	10* andre	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	06	11* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
07	06	12 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	07	06	11
07	06	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
07	07	 avfall	fra	PBDB	av	finkjemikalier	og	av	kjemikalier	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
07	07	01* vandige	vaskevæsker	og	morluter
07	07	03* halogenerte	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	07	04* andre	organiske	løsemidler,	vaskevæsker	og	morluter
07	07	07* halogenerte	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	07	08* andre	destillasjonsrester	og	reaksjonsrester
07	07	09* halogenerte	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	07	10* andre	filterkaker	og	brukte	absorbenter
07	07	11* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
07	07	12 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	07	07	11
07	07	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

08		 AVFALL	 FRA	 PRODUKSJON,	 BEARBEIDING,	 DISTRIBUSJON	 OG	 BRUK	 (PBDB)	 AV	
OVERFLATEBELEGGINGSPRODUKTER	 (MALINGER,	 LAKKER	 OG	 GLASSEMALJER),	
KLEBEMIDLER,	FUGEMASSE	OG	TRYKKFARGER

08	01 avfall	fra	PBDB	og	fjerning	av	malinger	og	lakker
08	01	11* maling-	og	lakkavfall	som	inneholder	organiske	løsemidler	eller	andre	farlige	stoffer
08	01	12 annet	maling-	og	lakkavfall	enn	det	nevnt	i	08	01	11
08	01	13* slam	av	malinger	og	lakker	som	inneholder	organiske	løsemidler	eller	andre	farlige	stoffer
08	01	14 annet	slam	av	malinger	og	lakker	enn	det	nevnt	i	08	01	13
08	01	15* vandig	slam	som	inneholder	malinger	eller	lakker	som	inneholder	organiske	løsemidler	eller	andre	farlige	

stoffer
08	01	16 annet	vandig	slam	som	inneholder	malinger	og	lakker	enn	det	nevnt	i	08	01	15
08	01	17* avfall	fra	fjerning	av	malinger	eller	lakker	som	inneholder	organiske	løsemidler	eller	andre	farlige	stoffer
08	01	18 annet	avfall	fra	fjerning	av	malinger	eller	lakker	enn	det	nevnt	i	08	01	17
08	01	19* vandige	 suspensjoner	 som	 inneholder	malinger	 eller	 lakker	 som	 inneholder	 organiske	 løsemidler	 eller	

andre	farlige	stoffer
08	01	20 andre	vandige	suspensjoner	som	inneholder	malinger	eller	lakker	enn	dem	nevnt	i	08	01	19
08	01	21* maling-	eller	lakkfjerneravfall
08	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
08	02 avfall	fra	PBDB	av	andre	overflatebelegg	(herunder	keramiske	materialer)
08	02	01 avfall	av	pulverbaserte	overflatebelegg
08	02	02 vandig	slam	som	inneholder	keramiske	materialer
08	02	03 vandige	suspensjoner	som	inneholder	keramiske	materialer
08	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
08	03 avfall	fra	PBDB	av	trykkfarger
08	03	07 vandig	slam	som	inneholder	trykkfarger
08	03	08 vandig	flytende	avfall	som	inneholder	trykkfarger
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08	03	12* trykkfargeavfall	som	inneholder	farlige	stoffer
08	03	13 annet	trykkfargeavfall	enn	det	nevnt	i	08	03	12
08	03	14* trykkfargeslam	som	inneholder	farlige	stoffer
08	03	15 annet	trykkfargeslam	enn	det	nevnt	i	08	03	14
08	03	16* kasserte	etsebad
08	03	17* toneravfall	som	inneholder	farlige	stoffer
08	03	18 annet	toneravfall	enn	det	nevnt	i	08	03	17
08	03	19* dispergert	olje
08	03	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
08	04 avfall	fra	PBDB	av	klebemidler	og	fugemasse	(herunder	vanntetningsmidler)
08	04	09* avfall	av	klebemidler	og	fugemasse	som	inneholder	organiske	løsemidler	eller	andre	farlige	stoffer
08	04	10 annet	avfall	av	klebemidler	og	fugemasse	enn	det	nevnt	i	08	04	09
08	04	11* slam	av	klebemidler	og	fugemasse	som	inneholder	organiske	løsemidler	eller	andre	farlige	stoffer
08	04	12 annet	slam	av	klebemidler	og	fugemasse	enn	det	nevnt	i	08	04	11
08	04	13* vandig	slam	som	inneholder	klebemidler	eller	fugemasse	som	inneholder	organiske	løsemidler	eller	andre	

farlige	stoffer
08	04	14 annet	vandig	slam	som	inneholder	klebemidler	eller	fugemasse	enn	det	nevnt	i	08	04	13
08	04	15* vandig	flytende	avfall	som	inneholder	klebemidler	eller	fugemasse	som	inneholder	organiske	løsemidler	

eller	andre	farlige	stoffer
08	04	16 annet	vandig	flytende	avfall	som	inneholder	klebemidler	eller	fugemasse	enn	det	nevnt	i	08	04	15
08	04	17* harpiksolje
08	04	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
08	05 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder	i	08
08	05	01* avfall	av	isocyanater

09		 AVFALL	FRA	FOTOGRAFISK	INDUSTRI

09	01	 avfall	fra	fotografisk	industri
09	01	01* vannbaserte	framkallingsvæsker	og	aktivator
09	01	02* vannbaserte	framkallingsvæsker	for	offsetplater
09	01	03* løsemiddelbaserte	framkallingsvæsker
09	01	04* fikserbad
09	01	05* blekebad	og	bleke--/fikserbad
09	01	06* avfall	som	inneholder	sølv	fra	behandling	på	stedet	av	fotografisk	avfall
09	01	07 fotografisk	film	og	papir	som	inneholder	sølv	eller	sølvforbindelser
09	01	08 fotografisk	film	og	papir	uten	sølv	eller	sølvforbindelser
09	01	10 kameraer	for	engangsbruk	uten	batterier
09	01	11* kameraer	for	engangsbruk	med	batterier	nevnt	i	16	06	01,	16	06	02	eller	16	06	03
09	01	12 andre	kameraer	for	engangsbruk	med	batterier	enn	dem	nevnt	i	09	01	11
09	01	13* annet	vandig	flytende	avfall	fra	gjenvinning	av	sølv	på	stedet	enn	det	nevnt	i	09	01	06
09	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

10		 AVFALL	FRA	TERMISKE	PROSESSER

10	01 avfall	fra	kraftverk	og	andre	forbrenningsanlegg	(unntatt	kategori	19)
10	01	01 bunnaske,	slagg	og	kjelstøv	(unntatt	kjelstøv	nevnt	i	10	01	04)
10	01	02 flygeaske	fra	forbrenning	av	kull
10	01	03 flygeaske	fra	forbrenning	av	torv	og	ubehandlet	trevirke
10	01	04* flygeaske	og	kjelstøv	fra	forbrenning	av	olje
10	01	05 fast	kalsiumbasert	reaksjonsavfall	fra	avsvovling	av	røykgass
10	01	07 kalsiumbasert	reaksjonsavfall	i	form	av	slam	fra	avsvovling	av	røykgass
10	01	09* svovelsyre
10	01	13* flygeaske	fra	emulgerte	hydrokarboner	brukt	som	brensel
10	01	14* bunnaske,	slagg	og	kjelstøv	fra	samforbrenning	som	inneholder	farlige	stoffer
10	01	15 annen	bunnaske	og	annet	slagg	og	kjelstøv	fra	samforbrenning	enn	dem	nevnt	i	10	01	14
10	01	16* flygeaske	fra	samforbrenning	som	inneholder	farlige	stoffer
10	01	17 annen	flygeaske	fra	samforbrenning	enn	den	nevnt	i	10	01	16
10	01	18* avfall	fra	rensing	av	røykgass	som	inneholder	farlige	stoffer
10	01	19 annet	avfall	fra	rensing	av	røykgass	enn	det	nevnt	i	10	01	05,	10	01	07	og	10	01	18
10	01	20* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
10	01	21 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	10	01	20
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10	01	22* vandig	slam	fra	kjelrensing	som	inneholder	farlige	stoffer
10	01	23 annet	vandig	slam	fra	kjelrensing	enn	det	nevnt	i	10	01	22
10	01	24 sand	fra	fluidised	bed-anlegg
10	01	25 avfall	fra	lagring	og	behandling	av	brensel	til	kullfyrte	kraftverk
10	01	26 avfall	fra	kjølevannbehandling
10	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	02	 avfall	fra	jern-	og	stålindustri
10	02	01 avfall	fra	slaggbehandling
10	02	02 ubehandlet	slagg
10	02	07* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	02	08 annet	fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	enn	det	nevnt	i	10	02	07
10	02	10 glødeskall
10	02	11* avfall	fra	kjølevannbehandling	som	inneholder	olje
10	02	12 annet	avfall	fra	kjølevannbehandling	enn	det	nevnt	i	10	02	11
10	02	13* slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	02	14 annet	slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser	enn	det	nevnt	i	10	02	13
10	02	15 annet	slam	og	filterkaker
10	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	03	 avfall	fra	varmebasert	aluminiumsproduksjon
10	03	02 anodeavfall
10	03	04 slagg	fra	primærproduksjon
10	03	05 avfall	av	aluminiumoksid
10	03	08* saltslagg	fra	sekundærproduksjon
10	03	09* svart	dross	fra	sekundærproduksjon
10	03	15* avrakingsslagg	som	er	brannfarlig	eller	avgir	farlige	mengder	brannfarlig	gass	ved	kontakt	med	vann
10	03	16 annet	avrakingsslagg	enn	det	nevnt	i	10	03	15
10	03	17* tjæreholdig	avfall	fra	produksjon	av	anoder
10	03	18 annet	karbonholdig	avfall	fra	produksjon	av	anoder	enn	det	nevnt	i	10	03	17
10	03	19* støv	fra	rensing	av	røykgass	som	inneholder	farlige	stoffer
10	03	20 annet	støv	fra	rensing	av	røykgass	enn	det	nevnt	i	10	03	19
10	03	21* andre	partikler	og	annet	støv	(herunder	kulemøllestøv)	som	inneholder	farlige	stoffer
10	03	22 andre	partikler	og	annet	støv	(herunder	kulemøllestøv)	enn	det	nevnt	i	10	03	21
10	03	23* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	03	24 annet	fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	enn	det	nevnt	i	10	03	23
10	03	25* slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	03	26 annet	slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser	enn	det	nevnt	i	10	03	25
10	03	27* avfall	fra	kjølevannbehandling	som	inneholder	olje
10	03	28 annet	avfall	fra	kjølevannbehandling	enn	det	nevnt	i	10	03	27
10	03	29* avfall	fra	behandling	av	saltslagg	og	svart	dross	som	inneholder	farlige	stoffer
10	03	30 annet	avfall	fra	behandling	av	saltslagg	og	svart	dross	enn	det	nevnt	i	10	03	29
10	03	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	04	 avfall	fra	varmebasert	blyproduksjon
10	04	01* slagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	04	02* dross	og	avrakingsslagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	04	03* kalsiumarsenat
10	04	04* støv	fra	rensing	av	røykgass
10	04	05* andre	partikler	og	støv
10	04	06* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser
10	04	07* slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser
10	04	09* avfall	fra	kjølevannbehandling	som	inneholder	olje
10	04	10 annet	avfall	fra	behandling	av	kjølevann	enn	det	nevnt	i	10	04	09
10	04	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	05	 avfall	fra	varmebasert	produksjon	av	sink
10	05	01 slagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	05	03* støv	fra	rensing	av	røykgass
10	05	04 andre	partikler	og	støv
10	05	05* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser
10	05	06* slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser
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10	05	08* avfall	fra	kjølevannbehandling	som	inneholder	olje
10	05	09 annet	avfall	fra	behandling	av	kjølevann	enn	det	nevnt	i	10	05	08
10	05	10* dross	og	avrakingsslagg	som	er	brannfarlig	eller	avgir	farlige	mengder	brannfarlig	gass	ved	kontakt	med	

vann
10	05	11 annet	dross	og	avrakingsslagg	enn	det	nevnt	i	10	05	10
10	05	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	06	 avfall	fra	varmebasert	kobberproduksjon
10	06	01 dross	og	avrakingsslagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	06	02 slagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	06	03* støv	fra	rensing	av	røykgass
10	06	04 andre	partikler	og	støv
10	06	06* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser
10	06	07* slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser
10	06	09* avfall	fra	kjølevannbehandling	som	inneholder	olje
10	06	10 annet	avfall	fra	behandling	av	kjølevann	enn	det	nevnt	i	10	06	09
10	06	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	07	 avfall	fra	varmebasert	produksjon	av	sølv,	gull	og	platina
10	07	01 slagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	07	02 dross	og	avrakingsslagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	07	03 fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser
10	07	04 andre	partikler	og	støv
10	07	05 slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser
10	07	07* avfall	fra	kjølevannbehandling	som	inneholder	olje
10	07	08 annet	avfall	fra	behandling	av	kjølevann	enn	det	nevnt	i	10	07	07
10	07	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	08	 avfall	fra	varmebasert	produksjon	av	andre	ikke-jernholdige	metaller
10	08	04* partikler	og	støv
10	08	08* saltslagg	fra	primær-	og	sekundærproduksjon
10	08	09* annet	slagg
10	08	10* dross	og	avrakingsslagg	som	er	brannfarlig	eller	avgir	farlige	mengder	brannfarlig	gass	ved	kontakt	med	

vann
10	08	11 annet	dross	og	avrakingsslagg	enn	det	nevnt	i	10	08	10
10	08	12* tjæreholdig	avfall	fra	produksjon	av	anoder
10	08	13 annet	karbonholdig	avfall	fra	produksjon	av	anoder	enn	det	nevnt	i	10	08	12
10	08	14 anodeavfall
10	08	15* støv	fra	rensing	av	røykgass	som	inneholder	farlige	stoffer
10	08	16 annet	støv	fra	rensing	av	røykgass	enn	det	nevnt	i	10	08	15
10	08	17* slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	08	18 annet	slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser	enn	det	nevnt	i	10	08	17
10	08	19* avfall	fra	kjølevannbehandling	som	inneholder	olje
10	08	20 annet	avfall	fra	behandling	av	kjølevann	enn	det	nevnt	i	10	08	19
10	08	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	09	 avfall	fra	jernstøping
10	09	03 støpeovnsslagg
10	09	05* støpekjerner	og	støpeformer	som	ikke	er	brukt	til	støping	og	som	inneholder	farlige	stoffer
10	09	06 andre	støpekjerner	og	støpeformer	som	ikke	er	brukt	til	støping	enn	dem	nevnt	i	10	09	05
10	09	07* støpekjerner	og	støpeformer	som	er	brukt	til	støping	og	som	inneholder	farlige	stoffer
10	09	08 andre	støpekjerner	og	støpeformer	som	er	brukt	til	støping	enn	dem	nevnt	i	10	09	07
10	09	09* støv	fra	rensing	av	røykgass	som	inneholder	farlige	stoffer
10	09	10 annet	støv	fra	rensing	av	røykgass	enn	det	nevnt	i	10	09	09
10	09	11* andre	partikler	som	inneholder	farlige	stoffer
10	09	12 andre	partikler	enn	dem	nevnt	i	10	09	11
10	09	13* bindemiddelavfall	som	inneholder	farlige	stoffer
10	09	14 annet	bindemiddelavfall	enn	det	nevnt	i	10	09	13
10	09	15* avfall	av	sprekkindikatorvæske	som	inneholder	farlige	stoffer
10	09	16 annet	avfall	av	sprekkindikatorvæske	enn	det	nevnt	i	10	09	15
10	09	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	10	 avfall	fra	støping	av	ikke-jernholdige	metaller
10	10	03 støpeovnsslagg
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10	10	05* støpekjerner	og	støpeformer	som	ikke	er	brukt	til	støping	og	som	inneholder	farlige	stoffer
10	10	06 andre	støpekjerner	og	støpeformer	som	ikke	er	brukt	til	støping	enn	dem	nevnt	i	10	10	05
10	10	07* støpekjerner	og	støpeformer	som	er	brukt	til	støping	og	som	inneholder	farlige	stoffer
10	10	08 andre	støpekjerner	og	støpeformer	som	er	brukt	til	støping	enn	dem	nevnt	i	10	10	07
10	10	09* støv	fra	rensing	av	røykgass	som	inneholder	farlige	stoffer
10	10	10 annet	støv	fra	rensing	av	røykgass	enn	det	nevnt	i	10	10	09
10	10	11* andre	partikler	som	inneholder	farlige	stoffer
10	10	12 andre	partikler	enn	dem	nevnt	i	10	10	11
10	10	13* bindemiddelavfall	som	inneholder	farlige	stoffer
10	10	14 annet	bindemiddelavfall	enn	det	nevnt	i	10	10	13
10	10	15* avfall	av	sprekkindikatorvæske	som	inneholder	farlige	stoffer
10	10	16 annet	avfall	av	sprekkindikatorvæske	enn	det	nevnt	i	10	10	15
10	10	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	11	 avfall	fra	produksjon	av	glass	og	glassprodukter
10	11	03 glassfiberavfall
10	11	05 partikler	og	støv
10	11	09* avfall	av	råstoffblanding	før	varmebehandling	som	inneholder	farlige	stoffer
10	11	10 annet	avfall	av	råstoffblanding	før	varmebehandling	enn	det	nevnt	i	10	11	09
10	11	11* glassavfall	i	små	partikler	og	glasspulver	som	inneholder	tungmetaller	(for	eksempel	fra	katodestrålerør)
10	11	12 annet	glassavfall	enn	det	nevnt	i	10	11	11
10	11	13* slam	fra	polering	og	sliping	av	glass	som	inneholder	farlige	stoffer
10	11	14 annet	slam	fra	polering	og	sliping	av	glass	enn	det	nevnt	i	10	11	13
10	11	15* fast	avfall	fra	behandling	av	røykgass	som	inneholder	farlige	stoffer
10	11	16 annet	fast	avfall	fra	behandling	av	røykgass	enn	det	nevnt	i	10	11	15
10	11	17* slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	11	18 annet	slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	røykgass	enn	det	nevnt	i	10	11	17
10	11	19* fast	avfall	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
10	11	20 annet	fast	avfall	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	10	11	19
10	11	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	12	 avfall	fra	produksjon	av	keramikk,	murstein,	fliser	og	byggevarer
10	12	01 avfall	av	råstoffblanding	før	varmebehandling
10	12	03 partikler	og	støv
10	12	05 slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser
10	12	06 kasserte	former
10	12	08 avfall	av	keramikk,	murstein,	fliser	og	byggevarer	(etter	varmebehandling)
10	12	09* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	12	10 annet	fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	enn	det	nevnt	i	10	12	09
10	12	11* glaseringsavfall	som	inneholder	tungmetaller
10	12	12 annet	glaseringsavfall	enn	det	nevnt	i	10	12	11
10	12	13 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet
10	12	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	13	 avfall	fra	produksjon	av	sement,	kalk	og	mørtel	og	gjenstander	og	produkter	framstilt	av	disse	

materialene
10	13	01 avfall	av	råstoffblanding	før	varmebehandling
10	13	04 avfall	fra	kalsinering	og	lesking	av	kalk
10	13	06 partikler	og	støv	(unntatt	10	13	12	og	10	13	13)
10	13	07 slam	og	filterkaker	fra	behandling	av	avgasser
10	13	09* asbestholdig	avfall	fra	framstilling	av	asbestsement
10	13	10 annet	avfall	fra	framstilling	av	asbestsement	enn	det	nevnt	i	10	13	09
10	13	11 annet	avfall	av	sementbaserte	komposittmaterialer	enn	det	nevnt	i	10	13	09	og	10	13	10
10	13	12* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	som	inneholder	farlige	stoffer
10	13	13 annet	fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser	enn	det	nevnt	i	10	13	12
10	13	14 betongavfall	og	betongslam
10	13	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
10	14	 avfall	fra	krematorier
10	14	01* kvikksølvholdig	avfall	fra	rensing	av	avgasser
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11		 AVFALL	FRA	KJEMISK	OVERFLATEBEHANDLING	OG	BELEGGING	AV	METALLER	OG	ANDRE	
MATERIALER,	OG	FRA	HYDROMETALLURGI	MED	IKKE-JERNHOLDIGE	METALLER

11	01 avfall	 fra	 kjemisk	 overflatebehandling	 og	 belegging	 av	 metaller	 og	 andre	 materialer	 (f.	 eks.	
galvaniseringsprosesser,	 forsinkingsprosesser,	 beising,	 etsing,	 fosfatering,	 alkalisk	 avfetting	 og	
anodisering)

11	01	05* sure	beisløsninger
11	01	06* syrer	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
11	01	07* basiske	beisløsninger
11	01	08* fosfateringsslam
11	01	09* slam	og	filterkaker	som	inneholder	farlige	stoffer
11	01	10 annet	slam	og	filterkaker	enn	det	nevnt	i	11	01	09
11	01	11* skyllevann	som	inneholder	farlige	stoffer
11	01	12 annet	skyllevann	enn	det	nevnt	i	11	01	11
11	01	13* avfettingsavfall	som	inneholder	farlige	stoffer
11	01	14 annet	avfettingsavfall	enn	det	nevnt	i	11	01	13
11	01	15* eluat	og	slam	fra	membransystemer	eller	ionebyttingssystemer	som	inneholder	farlige	stoffer
11	01	16* mettede	eller	brukte	ionebytterharpikser
11	01	98* annet	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
11	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
11	02 avfall	fra	hydrometallurgiske	prosesser	med	ikke-jernholdige	metaller
11	02	02* slam	fra	sinkhydrometallurgi	(herunder	jarositt	og	goethitt)
11	02	03 avfall	fra	produksjon	av	anoder	for	vandige	elektrolyseprosesser
11	02	05* avfall	fra	kobberbaserte	hydrometallurgiske	prosesser	som	inneholder	farlige	stoffer
11	02	06 annet	avfall	fra	kobberbaserte	hydrometallurgiske	prosesser	enn	det	nevnt	i	11	02	05
11	02	07* annet	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
11	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
11	03 slam	og	fast	avfall	fra	herdeprosesser
11	03	01* cyanidholdig	avfall
11	03	02* annet	avfall
11	05 avfall	fra	varmforsinkingsprosesser
11	05	01 hardsink
11	05	02 sinkaske
11	05	03* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser
11	05	04* brukt	flussmiddel
11	05	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

12		 AVFALL	FRA	FORMING	OG	FYSISK	OG	MEKANISK	OVERFLATEBEHANDLING	AV	METALLER	
OG	PLAST

12	01 avfall	fra	forming	og	fysisk	og	mekanisk	overflatebehandling	av	metaller	og	plast
12	01	01 filspon	og	dreiespon	av	jernmetaller
12	01	02 støv	og	partikler	av	jernmetaller
12	01	03 filspon	og	dreiespon	av	ikke-jernholdige	metaller
12	01	04 støv	og	partikler	av	ikke-jernholdige	metaller
12	01	05 plastspon
12	01	06* mineralbaserte	bearbeidingsoljer	som	inneholder	halogener	(unntatt	emulsjoner	og	løsninger)
12	01	07* mineralbaserte	bearbeidingsoljer	uten	halogener	(unntatt	emulsjoner	og	løsninger)
12	01	08* bearbeidingsemulsjoner	og	-løsninger	som	inneholder	halogener
12	01	09* bearbeidingsemulsjoner	og	-løsninger	uten	halogener
12	01	10* syntetiske	bearbeidingsoljer
12	01	12* voks-	og	fettavfall
12	01	13 sveiseavfall
12	01	14* bearbeidingsslam	som	inneholder	farlige	stoffer
12	01	15 annet	bearbeidingsslam	enn	det	nevnt	i	12	01	14
12	01	16* avfall	fra	sandblåsing	som	inneholder	farlige	stoffer
12	01	17 annet	avfall	fra	sandblåsing	enn	det	nevnt	i	12	01	16
12	01	18* oljeholdig	metallslam	(fra	sliping,	honing	og	polering)
12	01	19* biologisk	lett	nedbrytbar	bearbeidingsolje
12	01	20* brukte	slipegjenstander	og	slipematerialer	som	inneholder	farlige	stoffer
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12	01	21 andre	brukte	slipegjenstander	og	slipematerialer	enn	dem	nevnt	i	12	01	20
12	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
12	03 avfall	fra	avfettingsprosesser	med	vann	og	damp	(unntatt	11)
12	03	01* vandige	rengjøringsvæsker
12	03	02* avfall	fra	dampavfetting

13		 AVFALL	AV	OLJER	OG	FLYTENDE	BRENSEL	(UNNTATT	MATOLJER	OG	DE	I	KAPITTEL	05,	12	
OG	19)

13	01 avfall	av	hydrauliske	oljer
13	01	01* hydrauliske	oljer	som	inneholder	PCB(1)
13	01	04* klorerte	emulsjoner
13	01	05* ikke-klorerte	emulsjoner
13	01	09* mineralbaserte	klorerte	hydrauliske	oljer
13	01	10* mineralbaserte	ikke-klorerte	hydrauliske	oljer
13	01	11* syntetiske	hydrauliske	oljer
13	01	12* biologisk	lett	nedbrytbare	hydrauliske	oljer
13	01	13* andre	hydrauliske	oljer
13	02 avfall	av	motoroljer,	giroljer	og	smøreoljer
13	02	04* mineralbaserte	klorerte	motoroljer,	giroljer	og	smøreoljer
13	02	05* mineralbaserte	ikke-klorerte	motoroljer,	giroljer	og	smøreoljer
13	02	06* syntetiske	motoroljer,	giroljer	og	smøreoljer
13	02	07* biologisk	lett	nedbrytbare	motoroljer,	giroljer	og	smøreoljer
13	02	08* andre	motoroljer,	giroljer	og	smøreoljer
13	03 avfall	av	isoleringsoljer	og	varmeoverførende	oljer
13	03	01* isoleringsoljer	og	varmeoverførende	oljer	som	inneholder	PCB
13	03	06* andre	mineralbaserte	klorerte	isoleringsoljer	og	varmeoverførende	oljer	enn	dem	nevnt	i	13	03	01
13	03	07* mineralbaserte	ikke-klorerte	isoleringsoljer	og	varmeoverførende	oljer
13	03	08* syntetiske	isoleringsoljer	og	varmeoverførende	oljer
13	03	09* biologisk	lett	nedbrytbare	isoleringsoljer	og	varmeoverførende	oljer
13	03	10* andre	isoleringsoljer	og	varmeoverførende	oljer
13	04 bunnoljer	(maskinromsoljer)
13	04	01* bunnoljer	(maskinromsoljer)	fra	fart	på	innlands	vannveier
13	04	02* bunnoljer	(maskinromsoljer)	fra	mottaksanlegg	for	oljeholdig	avfall
13	04	03* bunnoljer	(maskinromsoljer)	fra	andre	typer	skipsfart
13	05 innhold	i	olje/vann-separatorer
13	05	01* fast	avfall	fra	sandfang	og	olje/vann-separatorer
13	05	02* slam	fra	olje/vann-separatorer
13	05	03* slam	fra	oljeutskillere
13	05	06* olje	fra	olje/vann-separatorer
13	05	07* oljeholdig	vann	fra	olje/vann-separatorer
13	05	08* blandet	avfall	fra	sandfang	og	olje/vann-separatorer
13	07 avfall	av	flytende	brensel
13	07	01* fyringsolje	og	dieselolje
13	07	02* bensin
13	07	03* annet	brensel	(herunder	blandinger)
13	08 oljeavfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
13	08	01* avsaltingsslam	eller	-emulsjoner
13	08	02* andre	emulsjoner
13	08	99* avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

14		 AVFALL	AV	ORGANISKE	LØSEMIDLER,	KJØLEMIDLER	OG	DRIVMIDLER	(UNNTATT	07	OG	
08)

14	06 avfall	av	organiske	løsemidler,	kjølemidler	og	drivmidler	for	skum	eller	aerosoler
14	06	01* klorfluorkarboner,	HKFK,	HFK

______________
(1)	 I	denne	avfallslisten	defineres	PCB	på	samme	måten	som	i	rådsdirektiv	96/59/EF	av	16.	september	1996	om	disponering	av	

polyklorerte	bifenyl	og	polyklorerte	terfenyl	(PCB	og	PCT)	(EFT	L	243	av	24.9.1996,	s.	31).
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14	06	02* andre	halogenerte	løsemidler	og	løsemiddelblandinger
14	06	03* andre	løsemidler	og	løsemiddelblandinger
14	06	04* slam	eller	fast	avfall	som	inneholder	halogenerte	løsemidler
14	06	05* slam	eller	fast	avfall	som	inneholder	andre	løsemidler

15		 EMBALLASJEAVFALL,	 ABSORBENTER,	 TØRKEKLUTER,	 FILTRERINGSMATERIALER	 OG	
VERNETØY	SOM	IKKE	ER	SPESIFISERT	ANDRE	STEDER

15	01 emballasje	(herunder	separat	innsamlet	kommunalt	emballasjeavfall)
15	01	01 emballasje	av	papir	og	papp
15	01	02 emballasje	av	plast
15	01	03 emballasje	av	tre
15	01	04 emballasje	av	metall
15	01	05 emballasje	av	komposittmateriale
15	01	06 blandet	emballasje
15	01	07 emballasje	av	glass
15	01	09 emballasje	av	tekstil
15	01	10* emballasje	som	inneholder	rester	av	eller	er	forurenset	av	farlige	stoffer
15	01	11* emballasje	av	metall	som	inneholder	et	farlig,	fast	porøst	materiale	(f.	eks.	asbest),	herunder	tomme	

trykkbeholdere
15	02 absorbenter,	filtreringsmaterialer,	tørkekluter	og	vernetøy
15	02	02* absorbenter,	filtreringsmaterialer	(herunder	oljefiltre	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder),	tørkekluter	og	

vernetøy	som	er	forurenset	av	farlige	stoffer
15	02	03 andre	absorbenter,	filtreringsmaterialer,	tørkekluter	og	vernetøy	enn	dem	nevnt	i	15	02	02

16		 AVFALL	SOM	IKKE	ER	SPESIFISERT	ANDRE	STEDER	PÅ	LISTEN

16	01 kasserte	 kjøretøyer	 fra	 forskjellige	 typer	 transport	 (herunder	 terrenggående	 maskiner)	 og	 avfall	 fra	
demontering	av	kasserte	kjøretøyer	og	fra	vedlikehold	av	kjøretøyer	(unntatt	13,	14,	16	06	og	16	08)

16	01	03 kasserte	dekk
16	01	04* kasserte	kjøretøyer
16	01	06 kasserte	kjøretøyer	som	inneholder	verken	væsker	eller	andre	farlige	komponenter
16	01	07* oljefiltre
16	01	08* kvikksølvholdige	komponenter
16	01	09* komponenter	som	inneholder	PCB
16	01	10* eksplosive	komponenter	(f.eks.	kollisjonsputer)
16	01	11* bremsebelegg	som	inneholder	asbest
16	01	12 andre	typer	bremsebelegg	enn	dem	nevnt	i	16	01	11
16	01	13* bremsevæske
16	01	14* frostvæske	som	inneholder	farlige	stoffer
16	01	15 annen	frostvæske	enn	den	nevnt	i	16	01	14
16	01	16 tanker	til	flytende	gass
16	01	17 ferrometall
16	01	18 ikke-jernholdig	metall
16	01	19 plast
16	01	20 glass
16	01	21* andre	farlige	komponenter	enn	dem	nevnt	i	16	01	07	-	16	01	11	samt	i	16	01	13	og	16	01	14
16	01	22 komponenter	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
16	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
16	02 avfall	fra	elektrisk	og	elektronisk	utstyr
16	02	09* transformatorer	og	kondensatorer	som	inneholder	PCB
16	02	10* annet	kassert	utstyr	som	inneholder	eller	er	forurenset	av	PCB	enn	det	nevnt	i	16	02	09
16	02	11* kassert	utstyr	som	inneholder	klorfluorkarboner,	HKFK,	HFK
16	02	12* kassert	utstyr	som	inneholder	fri	asbest
16	02	13* annet	kassert	utstyr	som	inneholder	farlige	komponenter(1)	enn	det	nevnt	i	16	02	09‑16	02	12
16	02	14 annet	kassert	utstyr	enn	det	nevnt	i	16	02	09	16	02	13

________________
(1)	 Farlige	deler	fra	elektrisk	og	elektronisk	utstyr	kan	inneholde	akkumulatorer	og	batterier	nevnt	i	16	06	og	merket	som	farlige,	

kvikksølvbrytere,	glass	fra	katodestrålerør	og	annet	aktivert	glass	osv.
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16	02	15* farlige	deler	som	er	fjernet	fra	kassert	utstyr
16	02	16 andre	deler	fjernet	fra	kassert	utstyr	enn	dem	nevnt	i	16	02	15
16	03 produksjonsserier	som	ikke	oppfyller	spesifikasjonene	og	ubrukte	produkter
16	03	03* uorganisk	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
16	03	04 annet	uorganisk	avfall	enn	det	nevnt	i	16	03	03
16	03	05* organisk	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
16	03	06 annet	organisk	avfall	enn	det	nevnt	i	16	03	05
16	04 avfall	av	eksplosive	varer
16	04	01* ammunisjonsavfall
16	04	02* fyrverkeriavfall
16	04	03* annet	avfall	av	eksplosive	varer
16	05 gass	i	trykkbeholdere	og	kasserte	kjemikalier
16	05	04* gass	i	trykkbeholdere	(herunder	haloner)	som	inneholder	farlige	stoffer
16	05	05 annen	gass	i	trykkbeholdere	enn	den	nevnt	i	16	05	04
16	05	06* laboratoriekjemikalier	 som	 består	 av	 eller	 inneholder	 farlige	 stoffer,	 herunder	 blandinger	 av	

laboratoriekjemikalier
16	05	07* kasserte	uorganiske	kjemikalier	som	består	av	eller	inneholder	farlige	stoffer
16	05	08* kasserte	organiske	kjemikalier	som	består	av	eller	inneholder	farlige	stoffer
16	05	09 andre	kasserte	kjemikalier	enn	dem	nevnt	i	16	05	06,	16	05	07	eller	16	05	08
16	06 batterier	og	akkumulatorer
16	06	01* blybatterier
16	06	02* Ni-Cd-batterier
16	06	03* batterier	som	inneholder	kvikksølv
16	06	04 alkaliske	batterier	(unntatt	16	06	03)
16	06	05 andre	batterier	og	akkumulatorer
16	06	06* separat	innsamlet	elektrolytt	fra	batterier	og	akkumulatorer
16	07 avfall	fra	rengjøring	av	transport-	og	lagringstanker	og	tønner	(unntatt	kategori	05	og	13)
16	07	08* oljeholdig	avfall
16	07	09* avfall	som	inneholder	andre	farlige	stoffer
16	07	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
16	08 brukte	katalysatorer
16	08	01 brukte	katalysatorer	som	inneholder	gull,	sølv,	rhenium,	rodium,	palladium,	iridium	eller	platina	(unntatt	

16	08	07)
16	08	02* brukte	katalysatorer	som	inneholder	farlige	overgangsmetaller(1)	eller	farlige	overgangsmetallforbindelser
16	08	03 brukte	 katalysatorer	 som	 inneholder	 overgangsmetaller	 eller	 overgangsmetallforbindelser	 som	 ikke	 er	

spesifisert	andre	steder
16	08	04 brukte	flytende	katalysatorer	for	katalytisk	krakking	(unntatt	16	08	07)
16	08	05* brukte	katalysatorer	som	inneholder	fosforsyre
16	08	06* væsker	som	har	vært	brukt	som	katalysator
16	08	07* brukte	katalysatorer	som	er	forurenset	av	farlige	stoffer
16	09 oksiderende	stoffer
16	09	01* permanganater,	f.eks.	kaliumpermanganat
16	09	02* kromater,	f.eks.	kaliumkromat,	kalium-	eller	natriumdikromat
16	09	03* peroksider,	f.eks.	hydrogenperoksid
16	09	04* oksiderende	stoffer	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
16	10 vandig	flytende	avfall	som	skal	behandles	eksternt
16	10	01* vandig	flytende	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
16	10	02 annet	vandig	flytende	avfall	enn	det	nevnt	i	16	10	01
16	10	03* vandige	konsentrater	som	inneholder	farlige	stoffer
16	10	04 andre	vandige	konsentrater	enn	dem	nevnt	i	16	10	03
16	11 brukte	fôringer	og	ildfaste	materialer
16	11	01* karbonbaserte	fôringer	og	ildfaste	materialer	fra	metallurgiske	prosesser	som	inneholder	farlige	stoffer
16	11	02 andre	karbonbaserte	fôringer	og	ildfaste	materialer	fra	metallurgiske	prosesser	enn	dem	nevnt	i	16	11	01
16	11	03* andre	fôringer	og	ildfaste	materialer	fra	metallurgiske	prosesser	som	inneholder	farlige	stoffer

________________
(1)	 For	denne	oppførings	formål	er	overgangsmetaller:	scandium,	vanadium,	mangan,	kobolt,	kobber,	yttrium,	niob,	hafnium,	

wolfram,	titan,	krom,	jern,	nikkel,	sink,	zirkonium,	molybden	og	tantal.	Disse	metallene	eller	deres	forbindelser	er	farlige	dersom	
de	er	klassifisert	som	farlige	stoffer.	Klassifiseringen	av	farlige	stoffer	skal	avgjøre	hvilke	av	disse	overgangsmetallene	og	disse	
overgangsmetallforbindelsene	som	er	farlige.



24.10.2013 Nr.	59/657EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

16	11	04 andre	fôringer	og	ildfaste	materialer	fra	metallurgiske	prosesser	enn	dem	nevnt	i	16	11	03
16	11	05* fôringer	og	ildfaste	materialer	fra	ikke-metallurgiske	prosesser	som	inneholder	farlige	stoffer
16	11	06 andre	fôringer	og	ildfaste	materialer	fra	ikke-metallurgiske	prosesser	enn	dem	nevnt	i	16	11	05

17		 AVFALL	 FRA	 BYGGE‑	 OG	 RIVINGSARBEID	 (HERUNDER	 UTGRAVD	 MASSE	 FRA	
FORURENSEDE	BYGGEPLASSER)

17	01 betong,	murstein,	teglstein	og	keramikk
17	01	01 betong
17	01	02 murstein
17	01	03 teglstein	og	keramikk
17	01	06* blandinger	eller	frasorterte	fraksjoner	av	betong,	murstein,	takstein	og	keramikk	som	inneholder	farlige	

stoffer
17	01	07 andre	blandinger	av	betong,	murstein,	teglstein	og	keramikk	enn	dem	nevnt	i	17	01	06
17	02 tre,	glass	og	plast
17	02	01 tre
17	02	02 glass
17	02	03 plast
17	02	04* tre,	glass	og	plast	som	inneholder	eller	er	forurenset	av	farlige	stoffer
17	03 bitumenblandinger,	kulltjære	og	tjæreprodukter
17	03	01* bitumenblandinger	som	inneholder	kulltjære
17	03	02 andre	bitumenblandinger	enn	dem	nevnt	i	17	03	01
17	03	03* kulltjære	og	tjæreprodukter
17	04 metaller	(herunder	legeringer)
17	04	01 kobber,	bronse,	messing
17	04	02 aluminium
17	04	03 Bly
17	04	04 Sink
17	04	05 jern	og	stål
17	04	06 Tinn
17	04	07 metaller	i	blanding
17	04	09* metallavfall	som	er	forurenset	av	farlige	stoffer
17	04	10* kabler	som	inneholder	olje,	kulltjære	eller	andre	farlige	stoffer
17	04	11 andre	kabler	enn	dem	nevnt	i	17	04	10
17	05 jord	(herunder	utgravd	masse	fra	forurensede	byggeplasser),	stein	og	mudringsslam
17	05	03* jord	og	stein	som	inneholder	farlige	stoffer
17	05	04 annen	jord	og	stein	enn	den	nevnt	i	17	05	03
17	05	05* mudringsslam	som	inneholder	farlige	stoffer
17	05	06 annet	mudringsslam	enn	det	nevnt	i	17	05	05
17	05	07* jernbanegrus	som	inneholder	farlige	stoffer
17	05	08 annen	jernbanegrus	enn	den	nevnt	i	17	05	07
17	06 isolasjonsmaterialer	og	asbestholdige	byggematerialer
17	06	01* asbestholdige	isolasjonsmaterialer
17	06	03* andre	isolasjonsmaterialer	som	består	av	eller	inneholder	farlige	stoffer
17	06	04 andre	isolasjonsmaterialer	enn	dem	nevnt	i	17	06	01	og	17	06	03
17	06	05* asbestholdige	byggematerialer
17	08 gipsbaserte	byggematerialer
17	08	01* gipsbaserte	byggematerialer	som	er	forurenset	av	farlige	stoffer
17	08	02 andre	gipsbaserte	byggematerialer	enn	dem	nevnt	i	17	08	01
17	09 annet	avfall	fra	bygge-	og	rivingsarbeid
17	09	01* kvikksølvholdig	avfall	fra	bygge-	og	rivingsarbeid
17	09	02* avfall	fra	bygge-	og	rivingsarbeid	som	inneholder	PCB	(f.eks.	fugemasse,	harpiksbaserte	gulvbelegg,	

isolerglass	og	kondensatorer	som	inneholder	PCB)
17	09	03* annet	avfall	fra	bygge-	og	rivingsarbeid	(herunder	blandet	avfall)	som	inneholder	farlige	stoffer
17	09	04 annet	blandet	avfall	fra	bygge-	og	rivingsarbeid	enn	det	nevnt	i	17	09	01,	17	09	02	og	17	09	03
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18		 AVFALL	 FRA	 MEDISINSK	 BEHANDLING	 ELLER	 VETERINÆRBEHANDLING	 OG/ELLER	
TILHØRENDE	FORSKNING	(UNNTATT	KJØKKEN‑	OG	RESTAURANTAVFALL	SOM	IKKE	HAR	
DIREKTE	TILKNYTNING	TIL	MEDISINSK	BEHANDLING)

18	01 avfall	fra	fødeavdelinger	og	fra	diagnose,	behandling	eller	forebygging	av	sykdom	hos	mennesker

18	01	01 skarpe	og	spisse	gjenstander	(unntatt	18	01	03)

18	01	02 kroppsdeler	og	organer,	herunder	blodposer	og	blodprodukter	(unntatt	18	01	03)

18	01	03* avfall	der	innsamling	og	disponering	er	underlagt	særlige	krav	av	hensyn	til	forebygging	av	infeksjoner

18	01	04 avfall	der	innsamling	og	disponering	ikke	er	underlagt	særlige	krav	av	hensyn	til	forebygging	av	
infeksjoner	(f.	eks.	forbindinger,	gipsbandasjer,	sengetøy,	klær	til	engangsbruk,	bleier)

18	01	06* kjemikalier	som	består	av	eller	inneholder	farlige	stoffer

18	01	07 andre	kjemikalier	enn	dem	nevnt	i	18	01	06

18	01	08* cytotoksiske	og	cytostatiske	legemidler

18	01	09 andre	legemidler	enn	dem	nevnt	i	18	01	08

18	01	10* amalgamavfall	fra	tannbehandling

18	02 avfall	fra	forskning,	diagnose,	behandling	eller	forebygging	av	sykdom	hos	dyr

18	02	01 skarpe	og	spisse	gjenstander	(unntatt	18	02	02)

18	02	02* avfall	der	innsamling	og	disponering	er	underlagt	særlige	krav	av	hensyn	til	forebygging	av	infeksjoner

18	02	03 avfall	der	innsamling	og	disponering	ikke	underlagt	særlige	krav	av	hensyn	til	forebygging	av	infeksjoner

18	02	05* kjemikalier	som	består	av	eller	inneholder	farlige	stoffer

18	02	06 andre	kjemikalier	enn	dem	nevnt	i	18	02	05

18	02	07* cytotoksiske	og	cytostatiske	legemidler

18	02	08 andre	legemidler	enn	dem	nevnt	i	18	02	07

19		 AVFALL	FRA	AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG,	FRA	EKSTERNE	ANLEGG	FOR	RENSING	AV	
SPILLVANN	OG	FRA	FRAMSTILLING	AV	DRIKKEVANN	OG	VANN	TIL	INDUSTRIELL	BRUK

19	01 avfall	fra	forbrenning	eller	pyrolyse	av	avfall

19	01	02 jernholdige	materialer	utskilt	fra	bunnaske

19	01	05* filterkaker	fra	behandling	av	avgasser

19	01	06* vandig	flytende	avfall	fra	behandling	av	avgasser	og	annet	vandig	flytende	avfall

19	01	07* fast	avfall	fra	behandling	av	avgasser

19	01	10* brukt	aktivkull	fra	behandling	av	røykgass

19	01	11* bunnaske	og	slagg	som	inneholder	farlige	stoffer

19	01	12 annen	bunnaske	og	slagg	enn	dem	nevnt	i	19	01	11

19	01	13* flygeaske	som	inneholder	farlige	stoffer

19	01	14 annen	flygeaske	enn	den	nevnt	i	19	01	13

19	01	15* kjelstøv	som	inneholder	farlige	stoffer

19	01	16 annet	kjelstøv	enn	det	nevnt	i	19	01	15

19	01	17* pyrolyseavfall	som	inneholder	farlige	stoffer

19	01	18 annet	pyrolyseavfall	enn	det	nevnt	i	19	01	17

19	01	19 sand	fra	fluidised	bed-anlegg

19	01	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

19	02 avfall	fra	fysisk-kjemisk	behandling	av	avfall	(herunder	fjerning	av	krom,	fjerning	av	cyanid,	
nøytralisering)

19	02	03 ferdigblandet	avfall	som	består	av	bare	ikke-farlig	avfall

19	02	04* ferdigblandet	avfall	der	minst	én	type	avfall	er	farlig

19	02	05* slam	fra	fysisk-kjemisk	behandling	som	inneholder	farlig	avfall

19	02	06 annet	slam	fra	fysisk-kjemisk	behandling	enn	det	nevnt	i	19	02	05

19	02	07* olje	og	konsentrater	fra	separering

19	02	08* brennbart	flytende	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer

19	02	09* fast	brennbart	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer

19	02	10 annet	brennbart	avfall	enn	det	nevnt	i	19	02	08	og	19	02	09
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19	02	11* annet	avfall	som	inneholder	farlige	stoffer
19	02	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
19	03 stabilisert/solidifisert	avfall(1)
19	03	04* avfall	oppført	som	farlig,	delvis(2)		stabilisert
19	03	05 annet	stabilisert	avfall	enn	det	nevnt	i	19	03	04
19	03	06* avfall	oppført	som	farlig,	herdet
19	03	07 annet	herdet	avfall	enn	det	nevnt	i	19	03	06
19	04 forglasset	avfall	og	avfall	fra	forglassing
19	04	01 forglasset	avfall
19	04	02* flygeaske	og	annet	avfall	fra	behandling	av	røykgass
19	04	03* ikke-forglasset	fast	fase
19	04	04 vandig	flytende	avfall	fra	herding	av	forglasset	avfall
19	05 avfall	fra	aerob	behandling	av	fast	avfall
19	05	01 ikke-kompostert	fraksjon	av	kommunalt	avfall	og	lignende	avfall
19	05	02 ikke-kompostert	fraksjon	av	animalsk	og	vegetabilsk	avfall
19	05	03 kompost	som	ikke	oppfyller	fastsatte	krav
19	05	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
19	06 avfall	fra	anaerob	behandling	av	avfall
19	06	03 væske	fra	anaerob	behandling	av	kommunalt	avfall
19	06	04 nedbrytingsrest	fra	anaerob	behandling	av	kommunalt	avfall
19	06	05 væske	fra	anaerob	behandling	av	animalsk	og	vegetabilsk	avfall
19	06	06 nedbrytingsrest	fra	anaerob	behandling	av	animalsk	og	vegetabilsk	avfall
19	06	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
19	07 sigevann	fra	fyllplasser
19	07	02* sigevann	fra	fyllplasser	som	inneholder	farlige	stoffer
19	07	03 annet	sigevann	fra	fyllplasser	enn	det	nevnt	i	19	07	02
19	08 avfall	fra	avløpsrenseanlegg	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
19	08	01 ristgods
19	08	02 sandfangavfall
19	08	05 slam	fra	behandling	av	avløpsvann	fra	byområder
19	08	06* mettede	eller	brukte	ionebytterharpikser
19	08	07* løsninger	og	slam	fra	regenerering	av	ionebyttere
19	08	08* avfall	fra	membransystemer	som	inneholder	tungmetaller
19	08	09 blandinger	av	fett	og	olje	fra	olje/vann-separering	som	inneholder	matolje	og	matfett
19	08	10* andre	blandinger	av	fett	og	olje	fra	olje/vann-separering	enn	dem	nevnt	i	19	08	09
19	08	11* slam	som	inneholder	farlige	stoffer	fra	biologisk	behandling	av	spillvann	fra	industri
19	08	12 annet	slam	fra	biologisk	behandling	av	spillvann	fra	industri	enn	det	nevnt	i	19	08	11
19	08	13* slam	som	inneholder	farlige	stoffer	fra	annen	behandling	av	spillvann	fra	industri
19	08	14 annet	slam	fra	annen	behandling	av	spillvann	fra	industri	enn	det	nevnt	i	19	08	13
19	08	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
19	09 avfall	fra	framstilling	av	drikkevann	eller	vann	til	industriell	bruk
19	09	01 fast	avfall	fra	første	filtrering	og	fra	grovsiling
19	09	02 slam	fra	vannklaring
19	09	03 avkarboneringsslam
19	09	04 brukt	aktivkull
19	09	05 mettede	eller	brukte	ionebytterharpikser
19	09	06 løsninger	og	slam	fra	regenerering	av	ionebyttere
19	09	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
19	10 avfall	fra	fragmentering	av	metallholdig	avfall
19	10	01 avfall	av	jern	og	stål

______________
(1)	 Stabiliseringsprosesser	endrer	farene	ved	bestanddeler	i	avfallet	og	endrer	dermed	farlig	avfall	til	ikke-farlig	avfall.	Herdingsprosesser	

endrer	bare	avfallets	fysiske	tilstand	(f.eks.	flytende	til	fast	tilstand)	ved	bruk	av	tilsetningsstoffer	uten	å	endre	avfallets	kjemiske	
egenskaper.

(2)	 En	type	avfall	anses	som	delvis	stabilisert	dersom	farlige	bestanddeler	som	ikke	er	fullstendig	endret	til	ikke	farlige	bestanddeler,	
etter	stabiliseringsprosessen	kan	avgis	til	miljøet	på	kort,	middels	eller	lang	sikt.
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19	10	02 ikke-jernholdig	avfall
19	10	03* 	fluff—	lett	fraksjon	og	støv	som	inneholder	farlige	stoffer
19	10	04 fluff	—	lett	fraksjon	og	støv	annet	enn	dem	nevnt	i	19	10	03
19	10	05* andre	fraksjoner	som	inneholder	farlige	stoffer
19	10	06 andre	fraksjoner	enn	dem	nevnt	i	19	10	05
19	11 avfall	fra	regenerering	av	olje
19	11	01* brukte	filtreringsleirer
19	11	02* syreholdig	tjære
19	11	03* vandig	flytende	avfall
19	11	04* avfall	fra	rensing	av	brenselolje	med	baser
19	11	05* slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	som	inneholder	farlige	stoffer
19	11	06 annet	slam	fra	behandling	av	avløpsvann	på	stedet	enn	det	nevnt	i	19	11	05
19	11	07* avfall	fra	rensing	av	røykgass
19	11	99 avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder
19	12 avfall	fra	mekanisk	behandling	av	avfall	(f.eks.	sortering,	knusing,	komprimering,	pelletering)	som	ikke	

er	spesifisert	andre	steder
19	12	01 papir	og	papp
19	12	02 ferrometall
19	12	03 ikke-jernholdig	metall
19	12	04 plast	og	gummi
19	12	05 glass
19	12	06* tre	som	inneholder	farlige	stoffer
19	12	07 annet	tre	enn	det	nevnt	i	19	12	06
19	12	08 tekstiler
19	12	09 mineraler	(f.eks.	sand,	stein)
19	12	10 brennbart	avfall	(avfallsbasert	brensel)
19	12	11* annet	avfall	(herunder	blandinger	av	materialer)	fra	mekanisk	behandling	av	avfall	som	inneholder	farlige	

stoffer
19	12	12 annet	avfall	(herunder	blandinger	av	materialer)	fra	mekanisk	behandling	av	avfall	enn	det	nevnt	i	

19	12	11
19	13 avfall	fra	dekontaminering	av	jord	og	grunnvann
19	13	01* fast	avfall	fra	dekontaminering	av	jord	som	inneholder	farlige	stoffer
19	13	02 annet	fast	avfall	fra	dekontaminering	av	jord	enn	det	nevnt	i	19	13	01
19	13	03* slam	fra	dekontaminering	av	jord	som	inneholder	farlige	stoffer
19	13	04 annet	slam	fra	dekontaminering	av	jord	enn	det	nevnt	i	19	13	03
19	13	05* slam	fra	dekontaminering	av	grunnvann	som	inneholder	farlige	stoffer
19	13	06 annet	slam	fra	dekontaminering	av	grunnvann	enn	det	nevnt	i	19	13	05
19	13	07* vandig	flytende	avfall	og	vandige	konsentrater	fra	dekontaminering	av	grunnvann	som	inneholder	farlige	

stoffer
19	13	08 annet	vandig	flytende	avfall	og	vandige	konsentrater	fra	dekontaminering	av	grunnvann	enn	det	nevnt	i	

19	13	07

20		 KOMMUNALT	 AVFALL	 (HUSHOLDNINGSAVFALL	 OG	 LIGNENDE	 AVFALL	 FRA	 HANDEL,	
INDUSTRI	OG	INSTITUSJONER)	HERUNDER	SEPARAT	INNSAMLEDE	FRAKSJONER

20	01 separat	innsamlede	fraksjoner	(unntatt	15	01)
20	01	01 papir	og	papp
20	01	02 glass
20	01	08 biologisk	nedbrytbart	kjøkken-	og	kantineavfall
20	01	10 klær
20	01	11 tekstiler
20	01	13* løsemidler
20	01	14* syrer
20	01	15* baser
20	01	17* fotografiske	kjemikalier
20	01	19* plantevernmidler
20	01	21* lysstoffrør	og	annet	kvikksølvholdig	avfall
20	01	23* kassert	utstyr	som	inneholder	klorfluorkarboner
20	01	25 matolje	og	matfett
20	01	26* annen	olje	og	annet	fett	enn	dem	nevnt	i	20	01	25
20	01	27* maling,	trykkfarger,	klebemidler	og	harpikser	som	inneholder	farlige	stoffer
20	01	28 annen	maling	og	andre	trykkfarger,	klebemidler	og	harpikser	enn	dem	nevnt	i	20	01	27
20	01	29* rengjøringsmidler	som	inneholder	farlige	stoffer
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20	01	30 andre	rengjøringsmidler	enn	dem	nevnt	i	20	01	29

20	01	31* cytotoksiske	og	cytostatiske	legemidler

20	01	32 andre	legemidler	enn	dem	nevnt	i	20	01	31

20	01	33* batterier	og	akkumulatorer	som	omfattes	av	16	06	01,	16	06	02	eller	16	06	03	og	usorterte	batterier	og	
akkumulatorer	som	inneholder	slike	batterier

20	01	34 andre	batterier	og	akkumulatorer	enn	dem	nevnt	i	20	01	33

20	01	35* annet	kassert	elektrisk	og	elektronisk	utstyr	enn	dem	nevnt	i	20	01	21	og	20	01	23	som	inneholder	farlige	
komponenter(1)

20	01	36 annet	kassert	elektrisk	og	elektronisk	utstyr	enn	det	nevnt	i	20	01	21,	20	01	23	og	20	01	35

20	01	37* tre	som	inneholder	farlige	stoffer

20	01	38 annet	tre	enn	det	nevnt	i	20	01	37

20	01	39 plast

20	01	40 metall

20	01	41 avfall	fra	skorsteinsfeiing

20	01	99 andre	fraksjoner	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

20	02 hage-	og	parkavfall	(herunder	gravlundsavfall)

20	02	01 biologisk	nedbrytbart	avfall

20	02	02 jord	og	stein

20	02	03 annet	avfall	som	ikke	er	biologisk	nedbrytbart

20	03 annet	kommunalt	avfall

20	03	01 blandet	kommunalt	avfall

20	03	02 torgavfall

20	03	03 avfall	fra	gaterengjøring

20	03	04 slam	fra	septiktanker

20	03	06 avfall	fra	kloakkrensing

20	03	07 voluminøst	avfall

20	03	99 kommunalt	avfall	som	ikke	er	spesifisert	andre	steder

DEL 3

Liste A (vedlegg II til Basel-konvensjonen)(2)

Y46 Avfall	innsamlet	fra	husholdninger(3)

Y47 Rester	som	oppstår	av	forbrenning	av	husholdningsavfall.

Liste B (avfall fra tillegg 4 del II i OECD-vedtaket(4))

Metallholdig avfall

AA	010 261900 Dross,	glødeskall	og	annet	avfall	fra	produksjon	av	jern	og	stål(5)

AA	060 262050 Aske	og	rester	av	vanadium(5)

AA	190 810420

ex	810430

Avfall	og	skrap	av	magnesium	som	er	brennbart	eller	pyrofort,	eller	som	ved	kontakt	med	
vann	avgir	brennbare	gasser	i	farlige	mengder

(1)	 Farlige	komponenter	fra	elektrisk	og	elektronisk	utstyr	kan	inneholde	akkumulatorer	og	batterier	nevnt	i	16	06	og	merket	som	
farlige,	kvikksølvbrytere,	glass	fra	katodestrålerør	og	annet	aktivert	glass	osv.

(2)	 Denne	listen	har	sin	opprinnelse	i	tillegg	4	del	I	i	OECD	vedtaket.
(3)	 Med	mindre	dette	på	egnet	måte	er	klassifisert	under	en	enkelt	oppføring	i	vedlegg	III.
(4)	 Avfall	med	oppføringene	AB130,	AC250,	AC260	og	AC270	er	fjernet	ettersom	de	i	samsvar	med	framgangsmåten	i	artikkel	18	i	

rådsdirektiv	75/442/EØF	av	15.	juli	1975	om	avfall	(EFT	L	194	av	25.7.1975,	s.	39,	opphevet	ved	direktiv	2006/12/EF),	anses	for	å	
være	ikke	farlige	og	derfor	ikke	underlagt	eksportforbudet	i	denne	forordnings	artikkel	35.

(5)	 Denne	oppføringen	omfatter	avfall	i	form	av	aske,	rester,	slagg,	dross,	avrakingsslagg,	glødeskall,	støv,	pulver,	slam	og	kake,	med	
mindre	slikt	avfall	uttrykkelig	er	oppført	et	annet	sted.
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Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, og som kan inneholde metaller og organiske materialer

AB	030 Avfall	fra	overflatebehandling	av	metaller	med	ikke-cyanidbaserte	produkter

AB	070 Brukt	støpesand

AB	120 ex	281290

ex	3824

Uorganiske	halogenidforbindelser	som	ikke	er	spesifisert	eller	inkludert	andre	steder

AB150 ex	382490 Uraffinert	kalsiumsulfitt	og	kalsiumsulfat	fra	avsvovling	av	røykgass

Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og uorganiske materialer

AC060 ex	381900 Hydraulikkvæsker

AC070 ex	382000 Frostvæsker

AC080 ex	381900 Bremsevæsker

AC150 Klorfluorkarboner

AC160 Haloner

AC170 ex	440310 Behandlet	kork-	og	treavfall

Avfall som kan inneholde enten uorganiske eller organiske bestanddeler

AD090 ex	382490 Avfall	fra	produksjon,	bearbeiding	og	bruk	av	reprografiske	og	fotografiske	kjemikalier	
og	materiale	som	ikke	er	spesifisert	eller	inkludert	andre	steder

AD100 Avfall	 fra	 ikke-cyanidbaserte	 produkter	 som	 stammer	 fra	 overflatebehandling	 av	
plaststoffer

AD120 ex	391400

ex	3915

Ionebytterharpiks

AD150 Naturlig	forekommende	organiske	stoffer	brukt	som	filtermedium	(f.eks.	biofiltre)

Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, og som kan inneholde metaller og organiske materialer

RB020 ex	6815 Keramikkfibrer	med	fysisk-kjemiske	egenskaper	tilsvarende	dem	som	finnes	i	asbest
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VEDLEGG VII

OPPLYSNINGER SOM FØLGER OVERFØRINGER AV AVFALL, SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 3 NR. 2 OG  4

Opplysninger i følgedokumentet (1) 

1.  Person som organiserer overføringen: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.:  Faks: 

E-post: 

2.  Importør/mottaker 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.:  Faks: 

E-post: 

3.  Faktisk mengde:  kg: liter: 4.  Faktisk transporttidspunkt: 

5 (a) Første transportør: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: 

Faks: 

E-post: 

Transportmiddel: 

Overføringsdato: 

Underskrift: 

5 (b) Andre transportør: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: 

Faks: 

E-post: 

Transportmiddel: 

Overføringsdato: 

Underskrift: 

5 (c) Tredje transportør: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: 

Faks: 

E-post: 

Transportmiddel: 

Overføringsdato: 

Underskrift: 

6.  Avfallsprodusent (3) 

Opprinnelig(e) produsent(er), ny(e) produsent(er) eller innsamler: 

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.: Faks: 

E-post: 

8.  Gjenvinningsmetode (eller eventuelt disponeringsmetode i tilfelle av avfall 
som omhandlet i artikkel 3 nr. 4): 

R-kode/D kode: 

9.  Vanlig beskrivelse av avfallet:

7.  Gjenvinningsanlegg ☐ Laboratorium ☐

Navn: 

Adresse: 

Kontaktperson: 

Tlf.:  Faks: 

E-post: 

10.  Avfallsidentifisering (fyll ut med relevante koder): 

i)  Kode i Basel-konvensjonens vedlegg IX: 

ii)  OECD-kode (dersom forskjellig fra (i)): 

iii)  EFs avfallsliste: 

iv)  Nasjonal kode: 

11.  Berørte stater/land: 

Eksport-/avsenderstat Transittstat Import-/mottakerstat

12.  Erklæring fra den person som organiserer overføringen: Jeg bekrefter herved at opplysningene foran er fullstendige og korrekte. Jeg bekrefter også at avtale om 
faktiske skriftlige kontraktsmessige plikter er inngått med mottakeren (ikke påkrevd når det gjelder avfall omhandlet i artikkel 3 nr. 4): 

Navn:  Dato:  Underskrift

13.  Mottakerens underskrift ved mottak av avfallet: 

Navn:  Dato: Underskrift:

FYLLES UT AV GJENVINNINGSANLEGGET ELLER AV LABORATORIET:

14.  Transport mottatt ved gjenvinningsanlegget ☐ Eller laboratoriet ☐ Mottatt mengde:  kg:  liter: 

Navn:  Dato: Underskrift:

(1)  Opplysninger som ledsager overføringer av avfall på «grønn liste» for gjenvinning eller avfall for laboratorieanalyse i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006. 
(2)  Dersom det er flere enn tre transportører, vedlegg de opplysninger som kreves i rubrikk 5(a), (b) og (c). 
(3)  Når den person som organiserer overføringen, ikke er avfallsprodusenten eller ‑innsamleren, skal opplysninger om avfallsprodusent eller ‑innsamler legges fram. 
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VEDLEGG VIII

RETNINGSLINJER	FOR	MILJØMESSIG	FORSVARLIG	HÅNDTERING	(ARTIKKEL	49)

I.	 Retningslinjer	vedtatt	i	henhold	til	Basel-konvensjonen:

1.	 Technical	Guidelines	on	the	Environmentally	Sound	Management	of	Biomedical	and	Health	Care	Wastes	(Y1;	
Y3)(1)

2.	 Technical	Guidelines	on	the	Environmentally	Sound	Management	of	Waste	Lead	Acid	Batteries(1)

3.	 Technical	 Guidelines	 on	 the	 Environmentally	 Sound	Management	 of	 the	 Full	 and	 Partial	 Dismantling	 of	
Ships(1)

4.	 General	Technical	Guidelines	for	the	Environmentally	Sound	Management	of	Wastes	Consisting	of,	Containing	
or	Contaminated	with	Persistent	Organic	Pollutants	(POPs)(2)

5.	 Technical	Guidelines	 for	 the	Environmentally	 Sound	Management	 of	Wastes	Consisting	 of,	Containing	 or	
Contaminated	with	Polychlorinated	Biphenyls	(PCBs),	Polychlorinated	Terphenyls	(PCTs)	or	Polybrominated	
Biphenyls	(PBBs)(2)

6.	 Technical	Guidelines	on	the	Environmentally	Sound	Recycling/Reclamation	of	Metals	and	Metal	Compounds	
(R4)(2)

II.	 Retningslinjer	vedtatt	av	OECD:

Technical	guidance	for	the	environmentally	sound	management	of	specific	waste	streams:	Used	and	scrap	personal	
computers	(3)

III.	 Guidelines	adopted	by	the	International	Maritime	Organisation	(IMO)	Guidelines	on	ship	recycling	(4)

IV.	 Retningslinjer	 vedtatt	 av	 Den	 internasjonale	 arbeidsorganisasjon	 (ILO):	 	 Safety	 and	 health	 in	 shipbreaking:	
guidelines	for	Asian	countries	and	Turkey	(5)

(1)	 Vedtatt	på	det	sjette	møtet	til	Basel-konvensjonens	Partskonferanse	om	kontroll	av	grensekryssende	transport	av	farlig	avfall	og	dets	
disponering,	9.-13.	desember	2002.

(2)	 Vedtatt	på	det	sjuende	møtet	til	Basel-konvensjonens	Partskonferanse	om	kontroll	av	grensekryssende	transport	av	farlig	avfall	og	
dets	disponering,	25.-29.	oktober	2004.

(3)	 Vedtatt	av	OECDs	miljøpolitiske	komité	i	februar	2003	(dokument	ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
(4)	 Resolusjon	A.962	vedtatt	av	IMOs	forsamling	på	dens	23.	regulære	sesjon,	24.	november	til	5.	desember	2003.
(5)	 Godkjent	for	offentliggjøring	av	ILOs	styringsorgan	på	dets	289.	sesjon,	11.-26.	mars	2004.
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VEDLEGG IX

EKSTRA	SPØRRESKJEMA	FOR	MEDLEMSSTATENES	RAPPORTER	I	HENHOLD	TIL	ARTIKKEL	51	NR.	2

Artikkel	 11	 nr.	 1	
bokstav	a)

Opplysninger	 om	 tiltak	 som	 er	 truffet	 for	 helt	 eller	 delvis	 å	 forby	 overføring	 av	 avfall	mellom	medlemsstater	 for	 å	 gjennomføre	
nærhetsprinsippet,	prinsippet	om	prioritet	for	gjenvinning	og	selvhjelpsprinsippet	på	fellesskapsplan	og	på	nasjonalt	plan	i	henhold	
til	direktiv	2006/12/EF.

Har	denne	bestemmelsen	blitt	anvendt?		 Ja	 Nei

(sett kryss)	 ☐	 ☐

Dersom	ja,	gi	nærmere	opplysninger	om	tiltakene	som	er	truffet:	

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

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

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

Andre	merknader:

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

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

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

Opplysninger	 om	 tiltak	 som	 er	 truffet	 for	 systematisk	 å	 reise	 innvendinger	 mot	 avfallsoverføringer	 mellom	medlemsstater	 for	 å	
gjennomføre	nærhetsprinsippet,	prinsippet	om	prioritet	 for	gjenvinning	og	 selvhjelpsprinsippet	på	 fellesskapsplan	og	på	nasjonalt	
plan	i	henhold	til	direktiv	2006/12/EF.

Har	denne	bestemmelsen	blitt	anvendt?		 Ja	 Nei

(sett kryss)	 ☐	 ☐

Dersom	ja,	gi	nærmere	opplysninger	om	tiltakene	som	er	truffet:

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

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

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

Andre	merknader:

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

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

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

Artikkel	 11	 nr.	 1	
bokstav	e)

Opplysninger	om	forbudet	mot	import	av	avfall	

Har	denne	bestemmelsen	blitt	anvendt?		 Ja	 Nei

(sett kryss)	 ☐	 ☐

Dersom	ja,	gi	nærmere	opplysninger	om	tiltakene	som	er	truffet:	

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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Artikkel	11	nr.	3 Opplysninger	om	unntak	fra	gjennomføringen	av	nærhetsprinsippet,	prinsippet	om	prioritet	for	gjenvinning	og	selvhjelpsprinsippet	
i	tilfeller	der	farlig	avfall	produseres	i	en	avsendermedlemsstat	i	så	små	mengder	per	år	at	det	ville	være	uøkonomisk	å	etablere	nye,	
spesialiserte	disponeringsanlegg	i	denne	staten.

Er	noen	medlemsstat	blitt	bedt	om	å	anvende	dette	unntaket? Ja Nei

(sett kryss) ☐ ☐

Dersom	ja,	fyll	ut	tabell	1	og	gi	nærmere	opplysninger	nedenfor	om	eventuell	bilateral	løsning	som	er	funnet	i	henhold	til	artikkel	11	nr.	3.

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

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

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

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

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

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

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

Er	det	mottatt	noen	anmodning	fra	medlemsstater	om	å	anvende	dette	unntaket?	 Ja Nei

(sett kryss) ☐ ☐

Dersom	ja,	fyll	ut	tabell	1	og	gi	nærmere	opplysninger	nedenfor	om	eventuell	bilateral	løsning	som	er	funnet	i	henhold	til	artikkel	11	nr.	3.

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

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

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

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

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

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

Artikkel	 11	 nr.	 1	
bokstav	g)

Opplysninger	om	 innvendinger	mot	planlagte	overføringer	 eller	disponering	på	grunnlag	av	at	de	 ikke	 er	 i	 samsvar	med	direktiv	
2006/12/EF

Har	denne	bestemmelsen	blitt	anvendt? Ja Nei

(sett kryss) ☐ ☐

Dersom	ja,	fyll	ut	tabell	2.

Artikkel	12	nr.	5 Opplysninger	om	innvendinger	mot	planlagte	overføringer	eller	planlagt	gjenvinning	på	grunnlag	av	at	disse	ikke	er	i	samsvar	med	
artikkel	12	nr.	1	bokstav	c)

Har	denne	bestemmelsen	blitt	anvendt? Ja Nei

(sett kryss) ☐ ☐

Dersom	ja,	fyll	ut	tabell	3.

Artikkel	14 Opplysninger	 om	 beslutninger	 av	 vedkommende	 myndigheter	 med	 jurisdiksjon	 over	 særlige	 gjenvinningsanlegg	 om	 å	 utstede	
forhåndssamtykker	til	slike	anlegg	

Har	dette	forekommet	? Ja Nei

(sett kryss) ☐ ☐

Dersom	ja,	fyll	ut	tabell	4.
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Artikkel	33 Opplysninger	om	medlemsstatenes	systemer	for	overvåking	og	kontroll	av	overføring	av	avfall	som	utelukkende	skjer	innenfor	deres	
jurisdiksjon

Finnes	det	et	system	for	overvåking	og	kontroll	av	overføringav	avfall	innenfor	vedkommende	jurisdiksjon?

	 Ja	 Nei

(sett kryss)	 ☐	 ☐

Dersom	det	finnes	et	slikt	system,	anvendes	systemet	omhandlet	i	forordningens	avdeling	II	og	VII?

	 Ja	 Nei

(sett kryss)	 ☐	 ☐

Dersom	det	anvendes	et	annet	system	enn	det	som	omhandles	i	forordningens	avdeling	II	og	VII,	gi	nærmere	opplysninger	om	systemet	som	
anvendes:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Artikkel	 24	 og	
artikkel	50	nr.	1

Opplysninger	om	ulovlig	overføring	av	avfall

Har	det	vært	noe	tilfelle	av	dette?

(sett kryss)	 Ja	 Nei

Dersom	ja,	fyll	ut	tabell	5.	 ☐	 ☐

Gi	opplysninger	om	hvordan	ulovlig	overføring	av	avfall	blir	forhindret,	oppdaget	og	straffet	i	henhold	til	nasjonal	lovgivning:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Artikkel	50	nr.	2 Opplysninger	om	stikkprøvekontroller	av	overføringer	av	avfall	eller	av	tilknyttet	gjenvinning	eller	disponering	

Antall	stikkprøvekontroller	av	overføringer	av	avfall	eller	av	tilknyttet	gjenvinning	eller	disponering:	

Antall	antatte	ulovlige	overføringer	som	ble	fastslått	ved	disse	stikkprøvekontrollene:	

Andre	merknader:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Artikkel	6 Opplysninger	om	en	økonomisk	garanti	eller	tilsvarende	forsikring	som	dekker	kostnader	til	transport,	gjenvinning	eller	disponering	
samt	lagring	av	avfall,	herunder	tilfeller	som	omhandlet	i	artikkel	22	og	24

Gi	nærmere	opplysninger	om	bestemmelsene	i	nasjonal	lovgivning	som	er	vedtatt	i	henhold	til	denne	artikkel.
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Artikkel	55 Opplysninger	om	tollsteder	som	er	utpekt	av	medlemsstatene	for	overføring	av	avfall	til	og	fra	Fellesskapet

Er	slike	tollsteder	utpekt?		 Ja	 Ja

(sett kryss)	 ☐	 ☐

Dersom	ja,	fyll	ut	tabell	6.

Merknader	til	utfylling	av	tabellene:	
D-koder	og	R-koder	er	de	koder	som	er	omhandlet	i	vedlegg	IlA	og	IIB	til	direktiv	2006/12/EF.	
Avfallsidentifiseringskoder	er	de	koder	som	er	omhandlet	i	vedlegg	III,	IIIA,	IIIB,	IV	og	lVA	til	denne	forordning.	
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	285	nr.	1,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(1)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 samsvar	med	 Lisboa-strategien,	 og	 som	 bekreftet	 ved	
den	foreløpige	vurderingen	av	denne	strategien	i	2005,	må	
Den	 europeiske	 union	 i	 ytterligere	 grad	 konsentrere	 sin	
politikk	om	vekst	og	sysselsetting	for	å	nå	Lisboa-målene.

2)	 Fellesskapets	 utvikling	 og	 det	 indre	markeds	 virkemåte	
øker	 behovet	 for	 sammenlignbare	 data	 som	 gjør	 det	
mulig	 å	 vurdere	 lønnsstrukturens	 og	 lønnsfordelingens	
virkning	på	arbeidsmarkedet,	 særlig	 som	et	middel	 til	 å	
analysere	framgangen	når	det	gjelder	økonomisk	og	sosial	
utjevning.

3)	 For	 å	 kunne	 utføre	 de	 oppgaver	 den	 er	 pålagt,	 har	
Kommisjonen	 bruk	 for	 data	 om	 lønnsfordeling	 etter	
sosioøkonomiske	variabler	og	for	ulike	former	for	lønnet	
arbeid,	 ettersom	 slike	 data	 er	 vesentlige	 for	 å	 kunne	
analysere	 og	 forstå	 arbeidsmarkedet	 og	 endringene	 i	
arbeidskraftens	struktur.	Det	er	 i	denne	forbindelse	bred	
enighet	om	fordelene	ved	å	ha	tilgang	til	lønnsdata	inndelt	
etter	andre	sysselsetningsvariabler.

4)	 Fellesskapets	arbeidskraftundersøkelse	er	den	viktigste	og	
mest	 autoritative	 referansekilden	 til	 arbeidsmarkedsdata	
i	 Den	 europeiske	 union,	 og	 informasjon	 om	 lønn,	
som	 er	 en	 grunnleggende	 variabel	 for	 å	 forklare	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 315	 av	 3.12.2007,	 s.	 42,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	74/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	21.

(1)	 Europaparlamentsuttalelse	av	10.	juli	2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT)	
og	rådsvedtak	av	9.	oktober	2007.

arbeidsmarkedsatferd,	 bør	 være	 en	 standardvariabel	 i	
denne	undersøkelsen	for	å	muliggjøre	en	mer	fullstendig	
analyse	av	arbeidsmarkedene.

5)	 Komiteen	for	statistikkprogrammet,	som	ble	nedsatt	ved	
rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(2),	er	blitt	rådspurt	i	
samsvar	med	artikkel	3	i	nevnte	beslutning.

6)	 Rådsforordning	(EF)	nr.	577/98(3)	bør	derfor	endres	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	577/98	gjøres	følgende	endringer:

1)		 I	artikkel	4	nr.	1	skal	bokstav	l)	lyde:

«l)		lønn	fra	hovedarbeidsforhold».

2)		 Artikkel	6	skal	lyde:

«Artikkel 6

Innberetning	av	resultatene

Senest	 tolv	 uker	 etter	 referanseperiodens	 slutt	 skal	
medlemsstatene	 innberette	 resultatene	 av	 undersøkelsen	
til	 Eurostat,	 uten	 opplysninger	 som	 muliggjør	 direkte	
identifikasjon.

Dersom	det	brukes	administrative	kilder	til	data	som	svarer	
til	undersøkelsesvariabelen	«lønn	fra	hovedarbeidsforhold»,	
kan	 disse	 innberettes	 til	 Eurostat	 innen	 21	måneder	 etter	
referanseperiodens	slutt.»

(2)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.
(3)	 EFT	L	77	av	14.3.1998,	s.	3.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparlaments-	

og	rådsforordning	(EF)	nr.	2257/2003	(EUT	L	336	av	23.12.2003,	s.	6).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	1372/2007

av	23.	oktober	2007

om	endring	av	rådsforordning	(EF)	nr.	577/98	om	tilrettelegging	av	en	arbeidskraftundersøkelse	i	
Fellesskapet(*)

2013/EØS/59/18
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Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Strasbourg,	23.	oktober	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann

_______________
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	285	nr.	1,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	sentralbank(1),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2223/96	 av	 25.	 juni	 1996	 om	
det	 europeiske	 nasjonal-	 og	 regionalregnskapssystem	
i	 Fellesskapet(3)	 inneholder	 referanserammen	 for	 de	
felles	 standarder,	 definisjoner,	 klassifikasjoner	 og	
regnskapsregler	 som	 skal	 brukes	 ved	 utarbeidingen	 av	
medlemsstatenes	regnskaper	til	bruk	for	Fellesskapet,	slik	
at	det	blir	mulig	å	 sammenligne	 tallene	medlemsstatene	
imellom.	 Det	 europeiske	 nasjonalregnskapssystem	 av	
1995,	 som	ble	 innført	ved	nevnte	 forordning,	går	under	
betegnelsen	«ENS	95».

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 324	 av	 10.12.2007,	 s.	 1,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	74/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	21.

(1)	 EUT	C	55	av	7.3.2006,	s.	61.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	25.	april	2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT)	

og	rådsbeslutning	av	22.	oktober	2007.
(3)	 EFT	L	310	av	30.11.1996,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparla-

ments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1267/2003	 (EUT	L	 180	 av	 18.7.2003,	
s.	1).

2)	 Et	 komplett	 sett	 av	 sammenlignbare,	 relevante	 og	
aktuelle	 nasjonalregnskapsdata	 er	 nødvendig	 for	 penge-	
og	 valutapolitikken	 i	 Den	 økonomiske	 og	 monetære	
union	 (ØMU),	 for	 en	 effektiv	 samordning	 av	 den	
økonomiske	 politikken	og	 for	 strukturpolitikken	og	 den	
makroøkonomiske	politikken.

3)	 Vedlegg	 B	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2223/96	 inneholder	
en	 rekke	 tabeller	 med	 nasjonalregnskapsdata	 som	 for	
fellesskapsformål	 skal	 sendes	 inn	 innen	 fastsatte	 frister.	
Videre	 inneholder	 følgende	 forordninger	 bestemmelser	
om	 en	 rekke	 ytterligere	 data	 som	 skal	 oversendes	
Kommisjonen:	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	264/2000	
av	3.	februar	2000	om	gjennomføring	av	rådsforordning	
(EF)	 nr.	 2223/96	 med	 omsyn	 til	 korttidsstatistikkar	
over	 offentlege	 finansar(4),	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1221/2002	 av	 10.	 juni	 2002	
om	 ikke-finansielle	 kvartalsregnskaper	 for	 offentlig	
forvaltning(5),	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	501/2004	av	10.	mars	2004	om	offentlig	forvaltnings	
kvartalsvise	 finansregnskaper(6),	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 1222/2004	 av	 28.	 juni	 2004	 om	 utarbeiding	 og	
oversending	av	data	om	kvartalsvis	offentlig	gjeld(7)	og	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1161/2005	
av	 6.	 juli	 2005	 om	 utarbeiding	 av	 ikke-finansielle	
kvartalsregnskaper	 etter	 institusjonell	 sektor(8).	 Denne	
forordning	 omfatter	 ikke	 de	 data	 som	 inngår	 i	 nevnte	
forordninger,	men	alle	tabeller	og	data	som	er	omhandlet	
i	de	seks	forordningene	nevnt	i	denne	betraktning,	utgjør	
til	 sammen	 den	 fullstendige	 planen	 for	 innsending	 av	
nasjonalregnskapsdata.

(4)	 EFT	L	29	av	4.2.2000,	s.	4.
(5)	 EFT	L	179	av	9.7.2002,	s.	1.
(6)	 EUT	L	81	av	19.3.2004,	s.	1.
(7)	 EUT	L	233	av	2.7.2004,	s.	1.
(8)	 EUT	L	191	av	22.7.2005,	s.	22.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	1392/2007

av	13.	november	2007

om	endring	av	rådsforordning	(EF)	nr.	2223/96	med	hensyn	til	innsending	av	
nasjonalregnskapsdata(*)

2013/EØS/59/19
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4)	 Planen	 for	 innsending	 av	 nasjonalregnskapsdata	 bør	
ajourføres	for	å	ta	hensyn	til	endrede	brukerbehov	og	nye	
politiske	prioriteringer	samt	utviklingen	av	ny	økonomisk	
virksomhet	i	Den	europeiske	union.

5)	 Planen	 for	 innsending	 av	 nasjonalregnskapsdata	 bør	
ta	 hensyn	 til	 de	 grunnleggende	 politiske	 og	 statistiske	
endringene	som	har	skjedd	i	visse	medlemsstater	i	løpet	
av	planens	referanseperioder.

6)	 Økonomi-	 og	 finanskomiteens	 statusrapport	 av	 25.	mai	
2004	om	informasjonskravene	i	ØMU,	som	ble	godkjent	
av	 Rådet	 2.	 juni	 2004,	 understreket	 behovet	 for	 å	
endre	 innsendingsplanen	 for	 å	 oppfylle	 kravene	 i	 Den	
økonomiske	 og	 monetære	 unions	 handlingsplan	 og	 i	
Lisboa-strategien.

7)	 Et	 solid	 statistisk	 grunnlag	 for	 sammensetningen	 av	
offentlige	 budsjetter	 er	 avgjørende	 for	 økonomiske	
reformer	i	tråd	med	Lisboa-strategien,	og	innsending	av	
data	om	helse,	utdanning	og	sosial	trygghet	vil	medvirke	
til	virkeliggjøringen	av	den.	Innsending	av	slike	data	bør	
bli	obligatorisk	etter	en	fase	med	innsending	på	frivillig	
grunnlag.

8)	 Ettersom	målet	 for	denne	forordning,	som	er	å	 fastsette	
felles	statistiske	standarder	som	gjør	det	mulig	å	utarbeide	
harmoniserte	 nasjonalregnskapsdata,	 ikke	 kan	 nås	 i	
tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	bedre	kan	
nås	 på	 fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 treffe	 tiltak	 i	
samsvar	med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	 i	 traktatens	
artikkel	5.	I	samsvar	med	forholdsmessighetsprinsippet	

	 fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	denne	forordning	ikke	lenger	
enn	det	som	er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene.

9)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	
med	 uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 statistikkprogrammet	
og	 Komiteen	 for	 penge-,	 finans-	 og	
betalingsbalansestatistikk	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Artikkel	3	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	2223/96	skal	lyde:

«1.		 Medlemsstatene	skal	oversende	regnskapene	og	
tabellene	oppført	i	vedlegg	B	til	Kommisjonen	(Eurostat)	
innen	de	frister	som	er	fastsatt	for	hver	tabell,	med	
forbehold	for	unntakene	fastsatt	i	nevnte	vedlegg.»

Artikkel 2

Vedlegg	B	til	forordning	(EF)	nr.	2223/96	erstattes	med	teksten	
i	vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 3

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

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

Utferdiget	i	Strasbourg,	13.	november	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann

___________
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VEDLEGG

«VEDLEGG B

PLAN	FOR	INNSENDING	AV	NASJONALREGNSKAPSDATA

Oversikt	over	tabellene

Tabell	
nr. Innhold	i	tabellene

Frist	t	+	måneder	
(dager	der	det	er	

angitt)

Innsendes	
første	gang Periode(*)

1 Hovedstørrelser,	årlig 70	dager 2007 Fra	1990

2008 1980-1989

1 Hovedstørrelser,	kvartalsvis 70	dager 2007 Fra	1.	kvartal	
1990

2 Hovedstørrelser	for	offentlig	forvaltning,	årlig 3/9 2007 Fra	1995

3 Tabeller	etter	næring 9/21 2007 Fra	1990

2008 1980-1989

5 Konsum	i	husholdninger	etter	formål 9 2007 Fra	1990

2008 1980-1989

6 Kontoer	 for	 finanstransaksjoner	 etter	 sektor	
(transaksjoner)

9 2007 Fra	1995

7 Balanseregnskaper	for	finansielle	fordringer	og	gjeld 9 2007 Fra	1995

8 Ikke-finansielle	kontoer	etter	sektor,	årlig 9 2007 Fra	1995

9 Skatteinntekter	etter	sektor 9 2007 Fra	1995

10 Tabeller	etter	næring	og	region,	NUTS	II 24 2007 Fra	1995

11 Utgifter	i	offentlig	forvaltning	etter	formål 12 2007 Fra	1995

12 Tabeller	etter	næring	og	region,	NUTS	III 24 2007 Fra	1995

13 Husholdningens	kontoer	etter	region,	NUTS	II 24 2007 Fra	1995

15 Tilgangstabell	 i	 basispriser	 inkl.	 omregning	 til	
kjøperpriser,	A60	×	P60

36 2007 Fra	2000

16 Anvendelsestabell	i	kjøperpriser,	A60	×	P60 36 2007 Fra	2000

17 Symmetrisk	 kryssløpstabell	 i	 basispriser,	 P60	 x	 P60,	
femårlig

36 2008 Fra	2000

18 Symmetrisk	kryssløpstabell	for	innenlandsk	produksjon	i	
basispriser,	P60	x	P60,	femårlig

36 2008 Fra	2000

19 Symmetrisk	kryssløpstabell	for	import	i	basispriser,	P60	
x	P60,	femårlig

36 2008 Fra	2000

20 Kryssklassifisering	 av	 fast	 realkapital	 etter	 næring	 og	
produkt,	A17	x	AN_F6†,	årlig

24 2007 Fra	2000

22 Kryssklassifisering	av	bruttoinvestering	i	fast	realkapital	
etter	næring	og	produkt,	A17	x	AN_F6†,	årlig

24 2007 Fra	1995

26 Balanseregnskap	for	ikke-finansiell	kapital 24 2007 Fra	1995

t	=	referanseperiode	(år	eller	kvartal).
(*)	 Gjelder	hele	tabellen	unntatt	utvalgte	poster	(se	nærmere	opplysninger	om	de	enkelte	tabellene).



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/680 24.10.2013

Tabell 1 — Hovedstørrelser	—	kvartalsvis(1)	og	årlig

Kode Variabler Inndeling(2) Løpende	
priser

Foregående	
års	priser	og	
kjedeindek-
serte	volumer

Bruttoprodukt	og	bruttonasjonalprodukt

B.1g 1. Bruttoprodukt	i	basispriser A6† X x

D.21 2. a)		 Produktskatter(3) X x

D.31 b)		 Produktsubsidier(3) X x

B.1*g 3. Bruttonasjonalprodukt	i	markedspriser X x

Bruttonasjonalprodukt	etter	anvendelse

P.3 4. Konsum	i	alt X x

P.3 5. a)		 Konsum	i	husholdninger	(innenlandsk	begrep) Varighet(4) X x

P.3 b)		 Konsum	i	husholdninger	(nasjonalt	begrep) X x

P.3 6. Konsum	i	ideelle	organisasjoner X x

P.3 7. Konsum	i	offentlig	forvaltning X x

P.31 a)	 Individuelt	konsum X x

P.32 b)	 Kollektivt	konsum X x

P.4 8. Sluttkonsum	i	husholdninger X x

P41 a)		 Personlig	konsum X x

P.5 9. Bruttoinvestering X x

P.51 a)		 Bruttoinvestering	i	fast	realkapital AN_F6(5) X x

P.52 b)		 Lagerendringer X x(6)

P.53 c)		 Anskaffelser	minus	avhending	av	verdigjenstander X x(6)

P.6 10. Eksport	av	varer	(fob)	og	tjenester X x

P.61 a)		 Varer X x

P.62 b)		 Tjenester X x

EUs	medlemsstater	og	institusjoner(7) X x

EUs	medlemsstater(7) X x

Medlemmer	av	ØMU(7) X x

EUs	institusjoner(7)(8) X x

Tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner(7) X x

P.7 11. Import	av	varer	(fob)	og	tjenester X x

P.71 a)		 Varer X x

P.72 b)	 Tjenester X x

EUs	medlemsstater	og	institusjoner(7) X x

EUs	medlemsstater(7) X x

Medlemmer	av	ØMU(7) X x

EUs	institusjoner(7)(8) X x

Tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner(7) X x

B.11 12. Overskudd	på	vare-	og	tjenestebalansen	for	utlandet X x
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Kode Variabler Inndeling(2) Løpende	
priser

Foregående	
års	priser	og	
kjedeindek-
serte	volumer

Inntekter,	sparing	og	nettofinansinvestering

B.2g	+	B.3g 13. Brutto	driftsresultat	og	blandet	inntekt X

D.2 14. Skatter	på	produksjon	og	import X

D.3 15. Subsidier	på	produksjon	og	import X

D.1_D.4 16. a)		 Primær	inntekt	fra	utlandet X (x)

D.1_D.4 b)		 Primær	inntekt	til	utlandet X (x)

B0,5*g 17. Bruttonasjonalinntekt	i	markedspriser X (x)

K.1 18. Kapitalslit X x

B.5*n 19. Nettonasjonalinntekt	i	markedspriser X (x)

D.5,	D.6,	
D.7

20. a)		 Løpende	overføringer	fra	utlandet X (x)

D.5,	D.6,	
D.7

b)		 Løpende	overføringer	til	utlandet X (x)

B.6n 21. a)		 Disponibel	inntekt,	netto X (x)

B.6g b)		 Disponibel	inntekt,	brutto X (x)

D.8 22. Korreksjon	for	sparing	i	pensjonskasser X (x)

B.8n 23. Nasjonal	sparing,	netto X

D.9 24. a)		 Kapitaloverføringer	fra	utlandet X

D.9 b)		 Kapitaloverføringer	til	utlandet X

K.2 25. Anskaffelser	minus	avhending	av	ikke-finansiell	ikke-
produsert	kapital

X

B0,9 26. Nettofinansinvestering X

Folkemengde,	sysselsetting,	lønnskostnader

27. Data	om	folkemengde	og	sysselsetting

a)		 Folkemengde	i	alt	(antall	tusen	personer)

b)		 Arbeidsledige	(antall	tusen	personer)(8)

c)		 Sysselsetting	 i	 innenlandske	 produksjonsenheter	
(antall	tusen	sysselsatte,	antall	tusen	utførte	timeverk	
og	antall	tusen	arbeidsplasser(8))	og	sysselsetting	av	
innlendinger	(antall	tusen	personer)	som	er

A6†(9)

d)		 selvstendig	næringsdrivende A6†(9)

e)		 lønnstakere A6†(9)

D.1 28. Lønn	til	lønnstakere	i	innenlandske	produksjonsenheter	
og	lønn	til	innenlandske	lønnstakere

A6†(9) X

D.11 a)		 Bruttolønn A6†(9) X

(x)	 Reelle	verdier.
A6†		 NACE	A6	inkl.	«herav	produksjon».	Data	for	«produksjon»	fra	tidligere	perioder	fra	og	med	1990.
(1)	 Kvartalsvise	data	sendes	inn	i	ujustert	form	samt	i	sesong-	og	virkedagsjustert	form.	Bruttonasjonalprodukt	(B.1*g)	og	

bruttoprodukt	(B.1g)	skal	også	sendes	inn	i	virkedagsjustert	form.	Innsending	av	andre	aggregater	i	virkedagsjustert	form	er	
frivillig.

(2)	 Dersom	inndeling	ikke	er	angitt,	betyr	det	totaløkonomien.
(3)	 Inndeling	i	skatter	og	subsidier	er	frivillig	for	kvartalsregnskaper.
(4)	 Inndeling	etter	varighet	for	årsregnskaper:	varige	varer,	halv-varige	varer,	ikke-varige	varer,	tjenester.
	 Inndeling	etter	varighet	for	kvartalsregnskaper:	varige	varer	og	øvrige.
	 Data	fra	tidligere	perioder	fra	og	med	1990.
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(5)	 AN_F6:	Inndeling	av	fast	realkapital:
—	 AN.1111	 boliger
—	 AN.1112	 andre	bygninger	og	anlegg
—	 AN.11131	 transportmidler
—	 AN.11132	 andre	maskiner	og	utstyr
—	 AN.1114	 livdyr-	og	frukttrebestand
—	 AN.112	 immaterielle	eiendeler

(6)	 Bare	i	foregående	års	priser.
(7)	 Data	(løpende	og	faste	priser)	som	skal	sendes	inn	for	referanseperioder	etter	2006,	må	gjenspeile	sammensetningen	av	EU	

og	ØMU	ved	utgangen	av	den	perioden	som	denne	tabellen	omhandler.	Bare	stater	som	er	medlemmer	av	ØMU	i	 løpet	av	
referanseperioden,	er	pålagt	å	angi	en	inndeling	av	ØMU.	For	ikke-medlemsstater	er	inndelingen	frivillig.

	 Data	fra	tidligere	perioder	(aggregater	i	løpende	priser,	referanseperioder	til	og	med	2006):
a)		 Sendes	inn	av	alle	medlemsstater	som	i	2006	var	medlemmer	av	EU,	men	ikke	medlemmer	av	ØMU:
	 2002-2006:	i	alt/EU-25/EUs	institusjoner	(frivillig)/tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner.
b)		 Sendes	inn	av	alle	medlemsstater	som	i	2006	var	medlemmer	av	ØMU:
	 1999-2001:	i	alt/ØMU-12,
	 2002-2006:	i	alt/ØMU-12/EUs	institusjoner	(frivillig)/tredjestater	og	internasjonale	organisasjoner.
	 ØMU-12	=	Den	økonomiske	og	monetære	union	med	tolv	medlemsstater	per	1.1.2001.

	 For	stater	som	i	framtiden	blir	medlemmer	av	EU	og	ØMU:
—	 Alle	stater	som	blir	medlemmer	av	EU	i	år	t	etter	2006,	må	sende	inn	data	(i	løpende	priser)	fra	t-2	for	transaksjoner	med	

EU	(med	den	sammensetningen	EU	hadde	før	utvidelsen).
—	 Alle	stater	som	blir	medlemmer	av	ØMU	i	år	t	etter	2006,	må	sende	inn	data	(i	løpende	priser)	fra	t-2	for	transaksjoner	med	

ØMU	(med	den	sammensetningen	ØMU	hadde	før	utvidelsen).
(8)	 Frivillig.
(9)	 A6†	bare	for	sysselsetting	i	alt,	selvstendig	næringsdrivende	og	lønnstakere	i	innenlandske	produksjonsenheter.

Tabell 2 — Hovedstørrelser	for	offentlig	forvaltning

Kode Transaksjon Sektorer	og	undersektorer(1)(2)

P.1 Produksjon S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.11	+	P.12 –	 Markedsrettet	produksjon	og	produksjon	for	eget	bruk S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.13 –	 Annen	ikke-markedsrettet	produksjon S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.131 Betalinger	for	annen	ikke-markedsrettet	produksjon S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.132 Annen	ikke-markedsrettet	produksjon,	øvrig S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.11	+	P.12	+	P.131 Markedsrettet	produksjon,	produksjon	for	eget	bruk	og	betalinger	
for	annen	ikke-markedsrettet	produksjon

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.2 Produktinnsats S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

B.1g Bruttoprodukt S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

K.1 Kapitalslit S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

B.1n Nettoprodukt S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.1 Lønnskostnader,	betalt S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.29 Næringsskatter,	betalt S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.39 Næringssubsidier,	mottatte S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

B.2n Driftsresultat,	netto S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.2 Skatter	på	produksjon	og	import,	mottatte S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.4 Formuesinntekt,	mottatt(2) S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314
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Kode Transaksjon Sektorer	og	undersektorer(1)(2)

D.3 Subsidier,	betalt S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.4 Formuesinntekt,	betalt(2) S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.4_S.1311 herav	til	undersektoren	statsforvaltning	(S.1311) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.4_S.1312 herav	til	undersektoren	delstatsforvaltning	(S.1312) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.4_S.1313 herav	til	undersektoren	kommuneforvaltning	(S.1313) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.4_S.13.14 herav	til	undersektoren	trygdeforvaltning	(S.1314) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.41 –	 Renter,	betalt S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.42	+	D.43	+	D.44	
+	D.45

–	 Øvrig	formuesinntekt,	betalt S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

B.5n Primære	inntekter,	netto S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.5 Skatter	på	inntekt,	formue	osv.,	mottatte S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.61 Trygde-	og	pensjonspremier,	mottatte S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.611 –	 Faktiske	trygde-	og	pensjonspremier S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.612 –	 Beregnede	trygde-	og	pensjonspremier S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.7 Andre	løpende	overføringer,	mottatte(2) S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.5 Skatter	på	inntekt,	formue	osv.,	betalte S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.62 Stønader	utenom	sosiale	naturaloverføringer,	betalte S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.6311	+	D.63121	+	
D.63131

Sosiale	naturaloverføringer	knyttet	til	utgifter	til	produkter	som	
leveres	til	husholdninger	gjennom	markedsprodusenter,	betalte

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.62	+	D.6311	+	
D.63121	+	D.63131

Stønader	utenom	sosiale	naturaloverføringer	og	sosiale	
naturaloverføringer	knyttet	til	utgifter	til	produkter	som	leveres	til	
husholdninger	gjennom	markedsprodusenter,	betalte

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.7 Andre	løpende	overføringer,	betalte(2) S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.7_S.1311 herav	til	undersektoren	statsforvaltning	(S.1311) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.7_S.1312 herav	til	undersektoren	delstatsforvaltning	(S.1312) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.7_S.1313 herav	til	undersektoren	kommuneforvaltning	(S.1313) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.7_S.13.14 herav	til	undersektoren	trygdeforvaltning	(S.1314) S.1312,	S.1313,	S.1314

B.6n Disponibel	inntekt,	netto S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.3 Konsum S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.31 –	 Individuelt	konsum S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.32 –	 Kollektivt	konsum S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314
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Kode Transaksjon Sektorer	og	undersektorer(1)(2)

D.8 Korreksjon	for	sparing	i	pensjonskasser S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

B.8g Sparing,	brutto S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

B.8n Sparing,	netto S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.9 Kapitaloverføringer,	mottatte(2) S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.91 –	 Kapitalskatter S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.92	+	D.99 –	 Andre	kapitaloverføringer	og	investeringstilskudd,	mottatte S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.9 Kapitaloverføringer,	betalte(2) S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.9_S.1311 herav	til	undersektoren	statsforvaltning	(S.1311) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.9_S.1312 herav	til	undersektoren	delstatsforvaltning	(S.1312) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.9_S.1313 herav	til	undersektoren	kommuneforvaltning	(S.1313) S.1312,	S.1313,	S.1314

D.9_S.1314 herav	til	undersektoren	trygdeforvaltning	(S.1314) S.1312,	S.1313,	S.1314

P.5 Bruttoinvestering S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.51 –	 Bruttoinvestering	i	fast	realkapital S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.52	+	P.53 –	 Lagerendringer	 og	 anskaffelser	 minus	 avhending	 av	
verdigjenstander

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

K2 Anskaffelser	minus	avhending	av	ikke-finansiell	ikke-produsert	
kapital

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

P.5	+	K.2 Bruttoinvestering	og	anskaffelser	minus	avhending	av	ikke-
finansiell	ikke-produsert	kapital

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

B.9 Nettofinansinvestering	(+/-) S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

TE Samlede	utgifter S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

TR Samlede	inntekter S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

D.995 Kapitaloverføringer	fra	offentlig	forvaltning	til	de	berørte	sektorer	
svarende	til	skatter	og	trygde-	og	pensjonspremier	som	er	utlignet,	
men	som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt(3)

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

EDP_D41 Renter,	herunder	rentestrømmer	i	forbindelse	med	bytteavtaler	og	
framtidige	renteavtaler

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

EDP_B9 Nettofinansinvestering	(+/-)	i	henhold	til	framgangsmåten	i	
forbindelse	med	for	store	budsjettunderskudd

S.13,	S.1311,	S.1312,	
S.1313,	S.1314

(1)	 Inndeling	av	offentlig	forvaltning	i	undersektorer:
—		 S.13		 Offentlig	forvaltning
—		 S.1311		 Statsforvaltning
—		 S.1312		 Delstatsforvaltning
—		 S.1313		 Kommuneforvaltning
—		 S.1314		 Trygdeforvaltning

(2)	 Data	for	sektor	S.13	beregnes	som	summen	av	undersektorenes	data,	unntatt	for	post	D.4,	D.7	og	D.9	(og	deres	underposter),	der	
det	bør	foretas	konsolidering	mellom	undersektorene	(med	opplysninger	om	motparten).
Data	for	undersektor	S.1312,	S.1313	og	S.1314	sendes	inn	på	frivillig	grunnlag	for	de	data	som	sendes	inn	med	en	frist	på	
t	+	3	måneder	for	det	siste	året.
Data	fra	tidligere	perioder	for	undersektor	S.1311,	S.1312,	S.1313	og	S.1314	og	opplysninger	om	motparten	for	D.4,	D.7	og	D.9	
fra	1995.

(3)	 Inndeling	i	mottakende	undersektorer	er	frivillig.
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		Tabell 3 — Tabeller	etter	næring

Kode Variabler Inndeling(1)
(2)

Løpende	
priser

Foregående	
års	priser	og	
kjedeindek-
serte	volumer

Produksjon

P.1 1. Produksjon	i	basispriser	etter	næring A31/A60 x

P.2 2 Produktinnsats	i	kjøperpriser	etter	næring A31/A60 x

B.1g 3. Bruttoprodukt	i	basispriser	etter	næring A31/A60 x x

K.1 4. Kapitalslit	etter	næring A31/A60 x x

B.2n	+	B.3n 5. Netto	driftsresultat	og	blandet	inntekt A31/A60 x

D.29-D.39 6. Næringsskatter	minus	næringssubsidier A31/A60 x

Investering

P.5 5. Bruttoinvestering	etter	næring(3) A6 x x

P.51 a)		 Bruttoinvestering	i	fast	realkapital	etter	næring A31/A60 x x

Inndeling	etter	fast	realkapital	AN_F6† x x

herav	boliger	og	andre	bygninger	og	anlegg A31/A60 x x

P.52	+	P.53 b)		 Lagerendringer	og	anskaffelser	minus	avhending	av	
verdigjenstander	etter	næring(3)

A6 x x(4)

P.52 herav	lagerendringer	etter	næring(5) x x(4)

P.53 herav	anskaffelser	minus	avhending	av	verdigjenstander	
etter	næring(1)

x x(4)

Sysselsetting	og	lønnskostnader

6. Sysselsetting	etter	næring

(antall	tusen	personer,	antall	tusen	utførte	timeverk(6)	og	
antall	tusen	arbeidsplasser(5))

A31/A60

a)		 Selvstendig	næringsdrivende	etter	næring A31/A60

b)	 Lønnstakere	etter	næring A31/A60

herav	innen	offentlig	forvaltning	(S.13)(7)

herav	innen	andre	sektorer	(S.11	+	S.12	+	S.14	+	S.15)(7)

D.1 7. Lønnskostnader	etter	næring A31/A60 x

D.11 a)		 Lønn	etter	næring A31/A60 x

AN_F6†:		 Inndeling	etter	fast	realkapital:
	 AN.1111	 boliger
	 AN.1112	 andre	bygninger	og	anlegg
	 AN.11131	 transportmidler
	 AN.11132	 andre	maskiner	og	utstyr
	 herav:	 AN.111321	kontor-	og	datamaskiner
(1)	 Dersom	inndeling	ikke	er	angitt,	betyr	det	totaløkonomien.
(2)	 A6/A31:	 frist	for	innsending	t	+	9	måneder.	Data	fra	tidligere	perioder	fra	og	med	1980.

A60:	 frist	for	innsending	t	+	21	måneder.	Data	fra	tidligere	perioder	fra	og	med	1990.
(3)	 A31/A60:	frivillig.
(4)	 Bare	i	foregående	års	priser.
(5)	 Frivillig.
(6)	 Data	fra	tidligere	perioder	for	utførte	timeverk:

–	 fra	1990:	A31:	obligatorisk,	A60:	frivillig,
–	 før	1990:	A6	obligatorisk,	A31	frivillig.

(7)	 Bare	antall	personer.	Data	fra	tidligere	perioder	fra	og	med	1995.
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Tabell 5 — Konsum	i	husholdninger

Kode Variabler Inndeling Løpende	priser

Foregående	års	
priser	og	kje-
deindekserte	
volumer

P.3 1. Konsum	i	husholdninger	etter	formål COICOP-
grupper

X x

P.3 2 Innenlandske	 og	 utenlandske	 husholdningers	 konsum	
på	det	økonomiske	territorium

X x

P.33 3 Innenlandske	husholdningers	konsum	i	utlandet X x

P.34 4 Utenlandske	husholdningers	konsum	på	det	økonomiske	
territorium

X x

P.3 5 Innenlandske	 husholdningers	 konsum	 på	 det	
økonomiske	territorium	og	i	utlandet

X x

Tabell 6 — Kontoer	for	finanstransaksjoner	etter	sektor

(Transaksjoner, kontoer for andre volumendringer og omvurdering — konsoliderte og ikke-konsoliderte — og 
opplysninger om motparten(*))

Total-
økonomi

Ikke-fi-
nansielle	
foretak

Finansiel-
le	foretak,	
herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(1)

Offentlig	
forvalt-
ning,	

herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(2)

Hushold-
ninger	og	
ideelle	
organisa-
sjoner(3)

Utlandet,	
herunder	
alle	under-
sektorer(4)

Transaksjoner/volum-endringer(**)	 /om-
vurdering	av	finansielle	instrumenter(**)

ESA S.1 S.11 S.12 S.13 S.14	+	S.15 S.2

Finansielle	fordringer F.A x x x x x x

Monetært	gull	og	spesielle	trekk-
rettigheter	(SDR)

F.1 x x x x x x

Monetært	gull F.11 x x x x x x

SDR F.12 x x x x x x

Sedler	og	bankinnskudd F.2 x x x x x x

Sedler F.21 x x x x x x

Overførbare	innskudd F.22 x x x x x x

Andre	bankinnskudd F.29 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer F.3 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer,	unntatt	
finansielle	derivater

F.33 x x x x x x

Kortsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

F.331 x x x x x x

Langsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

F.332 x x x x x x

Finansielle	derivater F.34 x x x x x x
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Total-
økonomi

Ikke-fi-
nansielle	
foretak

Finansiel-
le	foretak,	
herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(1)

Offentlig	
forvalt-
ning,	

herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(2)

Hushold-
ninger	og	
ideelle	
organisa-
sjoner(3)

Utlandet,	
herunder	
alle	under-
sektorer(4)

Lån F.4 x x x x x x

Kortsiktige F.41 x x x x x x

Langsiktige F.42 x x x x x x

Aksjer	og	annen	egenkapital F.5 x x x x x x

Aksjer	og	annen	egenkapital,	
unntatt	andeler	i	verdi-papirfond

F.51 x x x x x x

Børsnoterte	aksjer F.511 x x x x x x

Ikke-børsnoterte	aksjer F.512 x x x x x x

Annen	egenkapital F.513 x x x x x x

Andeler	i	verdipapirfond F.52 x x x x x x

Forsikringstekniske	avsetninger F.6 x x x x x x

Husholdningenes	nettoformue	
i	livs-forsikringsreserver	og	
pensjonskasser

F.61 x x x x x x

Husholdningenes	nettoformue	i	
livsforsikrings-reserver

F.611 x x x x x x

Husholdningenes	nettoformue	i	
pensjonskasser

F.612 x x x x x x

Forskudds-betalinger	av	
forsikringspremier	og	reserver	mot	
utestående	krav

F.62 x x x x x x

Andre	fordringer F.7 x x x x x x

Handelskreditter	og	forskudd F.71 x x x x x x

Fordringer	ellers F.79 x x x x x x

Gjeld F.L x x x x x x

Sedler	og	bankinnskudd F.2 x x x x x x

Sedler F.21 x x x x x x

Overførbare	innskudd F.22 x x x x x x

Andre	bankinnskudd F.29 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer F.3 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer,	unntatt	
finansielle	derivater

F.33 x x x x x x

Kortsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

F.331 x x x x x x

Langsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

F.332 x x x x x x

Finansielle	derivater F.34 x x x x x x
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Total-
økonomi

Ikke-fi-
nansielle	
foretak

Finansiel-
le	foretak,	
herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(1)

Offentlig	
forvalt-
ning,	

herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(2)

Hushold-
ninger	og	
ideelle	
organisa-
sjoner(3)

Utlandet,	
herunder	
alle	under-
sektorer(4)

Lån F.4 x x x x x x

Kortsiktige F.41 x x x x x x

Langsiktige F.42 x x x x x x

Aksjer	og	annen	egenkapital F.5 x x x x x x

Aksjer	og	annen	egenkapital,	
unntatt	andeler	i	verdi-papirfond

F.51 x x x x x x

Børsnoterte	aksjer F.511 x x x x x x

Ikke-børsnoterte	aksjer F.512 x x x x x x

Annen	egenkapital F.513 x x x x x x

Andeler	i	verdipapirfond F.52 x x x x x x

Forsikringstekniske	avsetninger F.6 x x x x x x

Husholdningenes	nettoformue	
i	livsforsikrings-reserver	og	
pensjonskasser

F.61 x x x x x x

Husholdningenes	nettoformue	i	
livsforsikrings-reserver

F.611 x x x x x x

Husholdningenes	nettoformue	i	
pensjonskasser

F.612 x x x x x x

Forskudds-betalinger	av	
forsikringspremier	og	reserver	mot	
utestående	krav

F.62 x x x x x x

Annen	gjeld F.7 x x x x x x

Handelskreditter	og	forskudd F.71 x x x x x x

Gjeld	ellers F.79 x x x x x x

Netto	anskaffelse	av	finanskapital(5) F.A x x x x x x

Netto	gjeldsstiftelse(5) F.L x x x x x x

Netto	finans-transaksjoner(5) x x x x x x

Statistiske	avvik(5) x x x x x x

Nettofinansinvestering	(+/-)	(5) B.9 x x x x x x

(*)	 Ikke-konsoliderte	opplysninger	om	motparten:	Innsending	av	tabellen	er	frivillig	og	begrenset	til	følgende	motsektorer:
—	 S.11	 Ikke-finansielle	foretak
—	 S.12	 Finansielle	foretak
—	 S.13	 Offentlig	forvaltning
—	 S.14	+	S.15	 Husholdninger	og	ideelle	organisasjoner
—	 S.2	 Utlandet

(**)	Volumendringer,	omvurdering	av	finansielle	instrumenter:	Innsending	av	tabellene	er	frivillig.
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(1)	 Finansielle	foretak:
—	 S.12	 Finansielle	foretak	—	i	alt
—	 S.121	+	S.122		 Monetære	finansinstitusjoner
—	 S.121	 Sentralbanker	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)

	 —	 S.122	 Andre	monetære	finansinstitusjoner	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	
frivillig)

—	 S.123	 Andre	finansformidlere
—	 S.124	 Finansielle	hjelpeforetak
—	 S.125	 Forsikringsselskaper	og	pensjonskasser

(2)	 Inndeling	av	offentlig	forvaltning	i	undersektorer:
—	 S.13		 Offentlig	forvaltning	—	i	alt
—	 S.1311		 Statsforvaltning
—	 S.1312		 Delstatsforvaltning
—	 S.1313		 Kommuneforvaltning
—	 S.1314		 Trygdeforvaltning

(3)	 Husholdninger	og	ideelle	organisasjoner:
—	 S.14	+	S.15	 Husholdninger	og	ideelle	organisasjoner	—	i	alt
—	 S.14	 Husholdninger	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)

	 —	 S.15	 Ideelle	organisasjoner	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
(4)	 Utlandet:
	 —	 S.2	 Utlandet	—	i	alt
	 —	 S.21	 Den	europeiske	union	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
	 —	 S.2111	 Medlemmer	av	ØMU	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
	 —	 S.22	 Andre	(ikke-EU-stater)	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
(5)	 Bare	for	«transaksjoner	med	finansielle	instrumenter»,	men	ikke	relevant	for	«volumendringer»,	«omvurdering	av	finansielle	

instrumenter»	og	opplysninger	om	motsektorer.

Tabell 7 — Balanseregnskaper	for	finansielle	fordringer	og	gjeld

(Beholdning av finansielle instrumenter — konsolidert og ikke-konsolidert — og opplysninger om motparten(*))

Total-
økonomi

Ikke-fi-
nansielle	
foretak

Finansiel-
le	foretak,	
herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(1)

Offentlig	
forvalt-
ning,	

herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(2)

Hushold-
ninger	og	ide-
elle	organisa-
sjoner(3)

Utlandet,	
herunder	
alle	under-
sektorer(4)

Beholdning	av	finansielle	instrumenter ESA S.1 S.11 S.12 S.13 S.14	+	S.15 S.2

Finansielle	fordringer AF.A x x x x x x

Monetært	gull	og	spesielle	
trekkrettigheter	(SDR)

AF.1 x x x x x x

Monetært	gull AF.11 x x x x x x

SDR AF.12 x x x x x x

Sedler	og	bankinnskudd AF.2 x x x x x x

Sedler AF.21 x x x x x x

Overførbare	innskudd AF.22 x x x x x x

Andre	bankinnskudd AF.29 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer AF.3 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer,	unntatt	
finansielle	derivater

AF.33 x x x x x x

Kortsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

AF.331 x x x x x x

Langsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

AF.332 x x x x x x

Finansielle	derivater AF.34 x x x x x x

Lån AF.4 x x x x x x

Kortsiktige AF.41 x x x x x x

Langsiktige AF.42 x x x x x x
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Total-
økonomi

Ikke-fi-
nansielle	
foretak

Finansiel-
le	foretak,	
herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(1)

Offentlig	
forvalt-
ning,	

herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(2)

Hushold-
ninger	og	ide-
elle	organisa-
sjoner(3)

Utlandet,	
herunder	
alle	under-
sektorer(4)

Aksjer	og	annen	egenkapital AF.5 x x x x x x

Aksjer	og	annen	egenkapital,	
unntatt	andeler	i	verdipapirfond

AF.51 x x x x x x

Børsnoterte	aksjer AF.511 x x x x x x

Ikke-børsnoterte	aksjer AF.512 x x x x x x

Annen	egenkapital AF.513 x x x x x x

Andeler	i	verdipapirfond AF.52 x x x x x x

Forsikringstekniske	avsetninger AF.6 x x x x x x

Hushold-ningenes	nettoformue	
i	livsforsikrings-reserver	og	
pensjonskasser

AF.61 x x x x x x

Hushold-ningenes	nettoformue	i	
livsforsikrings-reserver

AF.611 x x x x x x

Hushold-ningenes	nettoformue	i	
pensjonskasser

AF.612 x x x x x x

Forskudds-betalinger	av	
forsikrings-premier	og	reserver	mot	
utestående	krav

AF.62 x x x x x x

Andre	fordringer AF.7 x x x x x x

Handels-kreditter	og	forskudd AF.71 x x x x x x

Fordringer	ellers AF.79 x x x x x x

Gjeld AF.L x x x x x x

Sedler	og	bankinnskudd AF.2 x x x x x x

Sedler AF.21 x x x x x x

Overførbare	innskudd AF.22 x x x x x x

Andre	bankinnskudd AF.29 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer AF.3 x x x x x x

Verdipapirer	utenom	aksjer,	unntatt	
finansielle	derivater

AF.33 x x x x x x

Kortsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

AF.331 x x x x x x

Langsiktige	verdipapirer	utenom	
aksjer,	unntatt	finansielle	derivater

AF.332 x x x x x x

Finansielle	derivater AF.34 x x x x x x

Lån AF.4 x x x x x x

Kortsiktige AF.41 x x x x x x

Langsiktige AF.42 x x x x x x

Aksjer	og	annen	egenkapital AF.5 x x x x x x

Aksjer	og	annen	egenkapital,	
unntatt	andeler	i	verdipapirfond

AF.51 x x x x x x

Børsnoterte	aksjer AF.511 x x x x x x

Ikke-børsnoterte	aksjer AF.512 x x x x x x



24.10.2013 Nr.	59/691EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Total-
økonomi

Ikke-fi-
nansielle	
foretak

Finansiel-
le	foretak,	
herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(1)

Offentlig	
forvalt-
ning,	

herunder	
alle	un-
der-sekto-
rer(2)

Hushold-
ninger	og	ide-
elle	organisa-
sjoner(3)

Utlandet,	
herunder	
alle	under-
sektorer(4)

Annen	egenkapital AF.513 x x x x x x

Andeler	i	verdipapirfond AF.52 x x x x x x

Forsikringstekniske	avsetninger AF.6 x x x x x x

Hushold-ningenes	nettoformue	
i	livsforsikrings-reserver	og	
pensjonskasser

AF.61 x x x x x x

Hushold-ningenes	nettoformue	i	
livsforsikrings-reserver

AF.611 x x x x x x

Hushold-ningenes	nettoformue	i	
pensjonskasser

AF.612 x x x x x x

Forskudds-betalinger	av	
forsikrings-premier	og	reserver	mot	
utestående	krav

AF.62 x x x x x x

Annen	gjeld AF.7 x x x x x x

Handels-kreditter	og	forskudd AF.71 x x x x x x

Gjeld	ellers AF.79 x x x x x x

Finansielle	fordringer(5) AF.A x x x x x x

Gjeld(5) AF.L x x x x x x

Netto	finansielle	fordringer(5) BF.90 x x x x x x

(*)	 Ikke-konsoliderte	opplysninger	om	motparten:	Innsending	av	tabellen	er	frivillig	og	begrenset	til	følgende	motsektorer:
	 —	 S.11	 Ikke-finansielle	foretak
	 —	 S.12	 Finansielle	foretak
	 —	 S.13	 Offentlig	forvaltning
	 —	 S.14	+	S.15	 Husholdninger	og	ideelle	organisasjoner
	 —	 S.2	 Utlandet

(1)	 Finansielle	foretak:
	 —	 S.12	 Finansielle	foretak	—	i	alt
	 —	 S.121	+	S.122	 Monetære	finansinstitusjoner
	 —	 S.121	 Sentralbanker	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
	 —	 S.122	 Andre	 monetære	 finansinstitusjoner	 (innsending	 av	 data	 om	 institusjonelle	 sektorer	 og	

undersektorer	er	frivillig)
	 —	 S.123	 Andre	finansformidlere
	 —	 S.124	 Finansielle	hjelpeforetak
	 —	 S.125	 Forsikringsselskaper	og	pensjonskasser

(2)	 Inndeling	av	offentlig	forvaltning	i	undersektorer:
	 —	 S.13		 Offentlig	forvaltning	—	i	alt
	 —	 S.1311		 Statsforvaltning
	 —	 S.1312		 Delstatsforvaltning
	 —	 S.1313		 Kommuneforvaltning
	 —	 S.1314		 Trygdeforvaltning

(3)		 Husholdninger	og	ideelle	organisasjoner:
	 —	 S.14	+	S.15	 Husholdninger	og	ideelle	organisasjoner	—	i	alt
	 —	 S.14	 Husholdninger	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
	 —	 S.15	 Ideelle	organisasjoner	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)

(4)	 Utlandet:
	 —	 S.2	 Utlandet	—	i	alt
	 —	 S.21	 Den	europeiske	union	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
	 —	 S.2111	 Medlemmer	av	ØMU	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)
	 —	 S.22	 Andre	(ikke-EU-stater)	(innsending	av	data	om	institusjonelle	sektorer	og	undersektorer	er	frivillig)

(5)	 Bare	for	beholdninger	av	finansielle	instrumenter,	men	ikke	relevant	for	opplysninger	om	motsektorer.
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Tabell 9 — Skatteinntekter	og	trygde-	og	pensjonspremier	etter	art	og	mottakende	undersektor(*)

Kode Transaksjon

D.2 Skatter	på	produksjon	og	import

D.21 Produktskatter

D.211 Merverdiavgift

D.212 Skatter	på	import	utenom	merverdiavgift

D.2121 Importavgifter

D.2122 Skatter	på	import	utenom	merverdiavgift	og	importavgifter

D.2122a Avgifter	på	importerte	landbruksprodukter

D.2122b Monetære	utjevningsbeløp	på	import

D.2122c Særavgifter

D.2122d Generelle	omsetningsskatter

D.2122e Skatter	på	særlige	tjenester

D.2122f Overskudd	fra	importmonopoler

D.214 Produktskatter	utenom	merverdiavgift	og	skatter	på	import

D.214a Særavgifter	og	forbruksskatter

D.214b Stempelavgifter

D.214c Skatter	på	finans-	og	kapitaltransaksjoner

D.214d Registreringsavgifter	for	kjøretøyer

D.214e Skatter	på	underholdning

D.214f Skatter	på	lotterier,	pengespill	og	veddemål

D.214g Skatter	på	forsikringspremier

D.214h Andre	skatter	på	særlige	tjenester

D.214i Generelle	omsetningsskatter

D.214j Overskudd	fra	fiskale	monopoler

D.214k Eksportavgifter	og	monetære	utjevningsbeløp	på	eksport

D.214l Næringsskatter	i.e.n.

D.29 Næringsskatter

D.29a Skatter	på	grunn,	bygninger	og	andre	anlegg

D.29b Skatter	på	anvendelse	av	fast	realkapital

D.29c Lønnsskatter	i	alt

D.29d Skatter	på	internasjonale	transaksjoner

D.29e Skatter	på	tillatelser	til	å	drive	forretnings-	eller	yrkesvirksomhet

D.29f Skatter	på	forurensning

D.29g For	lav	godtgjøring	av	merverdiavgift	(fastsatsordning)

D.29h Næringsskatter	i.e.n.

D.5 Løpende	skatter	på	inntekt,	formue	osv.

D.51 Inntektsskatter

D.51a	+	D.51c1 Skatter	på	personers	eller	husholdningers	inntekter,	herunder	kapitalgevinster

D.51a Skatter	på	personers	eller	husholdningers	inntekter,	unntatt	kapitalgevinster(**)

D.51c1 Skatter	på	personers	eller	husholdningers	kapitalgevinster(**)
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Kode Transaksjon

D.51b	+	D.51c2 Skatter	på	selskapers	inntekter	eller	overskudd,	herunder	kapitalgevinster

D.51b Skatter	på	selskapers	inntekter	eller	overskudd,	unntatt	kapitalgevinster(**)

D.51c2 Skatter	på	selskapers	kapitalgevinster(**)

D.51c3 Andre	skatter	på	kapitalgevinster(**)

D.51C Skatter	på	kapitalgevinster

D.51D Skatter	på	gevinster	fra	lotterier	eller	pengespill

D.51E Inntektsskatter	i.e.n.

D.59 Andre	løpende	skatter

D.59a Løpende	skatter	på	kapital

D.59b Koppskatter

D.59c Utgiftsskatter

D.59d Husholdningers	betalinger	for	tillatelser

D.59e Skatter	på	internasjonale	transaksjoner

D.59f Andre	løpende	skatter	i.e.n.

D.91 Kapitalskatter

D.91a Skatter	på	kapitaltransaksjoner

D.91b Kapitalavgifter

D.91c Andre	kapitalskatter	i.e.n.

D.2	+	D.5	+	D.91 Skatteinntekter	i	alt

D.611 Faktiske	trygde-	og	pensjonspremier

D.6111 Arbeidsgivers	faktiske	trygde-	og	pensjonspremier

D.61111 Arbeidsgivers	faktiske	trygde-	og	pensjonspremier	underlagt	offentlig	forvaltning

D.61112 Arbeidsgivers	frivillige	faktiske	trygde-	og	pensjonspremier

D.6112 Arbeidstakers	trygde-	og	pensjonspremier

D.61121 Arbeidstakers	trygde-	og	pensjonspremier	underlagt	offentlig	forvaltning

D.61122 Arbeidstakers	frivillige	trygde-	og	pensjonspremier

D.6113 Selvstendiges	og	ikke-sysselsattes	trygde-	og	pensjonspremier

D.61131 Selvstendiges	og	ikke-sysselsattes	trygde-	og	pensjonspremier	underlagt	offentlig	forvaltning

D.61132 Selvstendiges	og	ikke-sysselsattes	frivillige	trygde-	og	pensjonspremier

D.612 Beregnede	trygde-	og	pensjonspremier

D.995 Kapitaloverføringer	fra	offentlig	forvaltning	til	de	berørte	sektorer	svarende	til	skatter	og	
trygde-	og	pensjonspremier	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt(1)

D.99521 Produktskatter	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt(1)

D.99529 Andre	produksjonsskatter	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt(1)

D.99551 Inntektsskatt	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt(1)

D.99559 Andre	skatter	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt(1)

D.9956111 Arbeidsgivers	faktiske	trygde-	og	pensjonspremier	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	
innbetalt(1)

D.9956112 Arbeidstakers	trygde-	og	pensjonspremier	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	
innbetalt(1)

D.9956113 Selvstendiges	og	ikke-sysselsattes	trygde-	og	pensjonspremier	som	er	utlignet,	men	som	trolig	
ikke	vil	bli	innbetalt(1)

D.99591 Kapitalskatter	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt(1)
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Kode Transaksjon

D.2	+	D.5	+	D.91	+	
D.611	–	D.995

Skatteinntekter	og	trygde-	og	pensjonspremier	i	alt,	etter	fradrag	av	beløp	som	er	utlignet,	men	
som	trolig	ikke	vil	bli	innbetalt

D.2	+	D.5	+	D.91	
+	D.611	+	D.612	–	
D.995

Skatteinntekter	og	trygde-	og	pensjonspremier	(herunder	beregnede	trygde-	og	
pensjonspremier)	i	alt,	etter	fradrag	av	beløp	som	er	utlignet,	men	som	trolig	ikke	vil	bli	
innbetalt

Dessuten	skal	den	nasjonale	klassifiseringen	for	skatter	og	trygde-	og	pensjonspremier	angis	i	detalj,	med	tilhørende	beløp	og	ESA95-
koder.
(*)	 Sektorer	og	undersektorer:

S.13	 Offentlig	forvaltning.	Inndeling	i	undersektorer:
	 –	 S.13		 Offentlig	forvaltning
	 –	 S.1311		 Statsforvaltning
	 –	 S.1312		 Delstatsforvaltning
	 –	 S.1313	 Kommuneforvaltning
	 –	 S.1314		 Trygdeforvaltning

S.212	 EUs	institusjoner
(**)	 Frivillig.
(1)	 Inndeling	i	mottakende	undersektorer	er	frivillig.

Tabell 10 — Tabeller	etter	næring	og	region	(NUTS	II),	løpende	priser

Kode Variabler Inndeling

D.1 1. Lønnskostnader A6

P.51 2. Bruttoinvestering	i	fast	realkapital A6

3. Sysselsetting	(antall	tusen	utførte	timeverk)

ETO –	 I	alt A6

EEM –	 Lønnstakere A6

Tabell 11 — Utgifter	i	offentlig	forvaltning	etter	formål

Kode Variabler Formål Inndeling	etter	
undersektorer(1)

P.5	+	K.2 Bruttoinvestering	+	anskaffelser	minus	avhending	av	
ikke-finansiell	ikke-produsert	kapital

COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

P.5 Bruttoinvestering COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

P.51 herav	bruttoinvestering	i	fast	realkapital(2) COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper

S.13

K.2 Anskaffelser	minus	avhending	av	ikke-finansiell	ikke-
produsert	kapital

COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

D.1 Lønnskostnader COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

D.3 Subsidier COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314
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Kode Variabler Formål Inndeling	etter	
undersektorer(1)

D.4 Formuesinntekt(3) COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

D.4_S.1311 herav	til	undersektoren	statsforvaltning		
(S.1311)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1312,	S.1313,	
S.1314

D.4_S.1312 herav	til	undersektoren	delstatsforvaltning		
(S.1312)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1313,	
S.1314

D.4_S.1313 herav	til	undersektoren	kommuneforvaltning		
(S.1313)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1312,	
S.1314

D.4_S.13.14 herav	til	undersektoren	trygdeforvaltning		
(S.1314)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1312,	
S.1313

D.62	+	D.6311	
+	D.63121	+	
D.63131

Stønader	 utenom	 sosiale	 naturaloverføringer	 og	
sosiale	 naturaloverføringer	 knyttet	 til	 utgifter	 til	
produkter	 som	 leveres	 til	 husholdninger	 gjennom	
markedsprodusenter,	betalte

COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

P.2	+	D.29	+	
D.5	+	D.8

Produktinnsats	+	næringsskatter	+	 skatter	på	 inntekt,	
formue	osv.	+	korreksjon	for	sparing	i	pensjonskasser

COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

P.2 Produktinnsats COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

D.29	+	D.5	
+	D.8

Næringsskatter	 +	 skatter	 på	 inntekt,	 formue	
osv.	+	korreksjon	for	sparing	i	pensjonskasser

COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

D.7 Andre	løpende	overføringer(3) COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

D.7_S.1311 herav	til	undersektoren	statsforvaltning		
(S.1311)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1312,	S.1313,	
S.1314

D.7_S.1312 herav	til	undersektoren	delstatsforvaltning		
(S.1312)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1313,	
S.1314

D.7_S.1313 herav	til	undersektoren	kommuneforvaltning		
(S.1313)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1312,	
S.1314

D.7_S.13.14 herav	til	undersektoren	trygdeforvaltning		
(S.1314)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1312,	
S.1313

D.9 Kapitaloverføringer(3) COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper(2)

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

D.92 herav	investeringstilskudd(2) COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper

S.13

D.9_S.1311 herav	til	undersektoren	statsforvaltning		
(S.1311)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1312,	S.1313,	
S.1314

D.9_S.1312 herav	til	undersektoren	delstatsforvaltning		
(S.1312)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1313,	
S.1314

D.9_S.1313 herav	til	undersektoren	kommuneforvaltning		
(S.1313)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1312,	
S.1314

D.9_S.1314 herav	til	undersektoren	trygdeforvaltning		
(S.1314)(2)(3)

COFOG-hovedgrupper S.1311,	S.1312,	
S.1313
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Kode Variabler Formål Inndeling	etter	
undersektorer(1)

TE Samlede	utgifter COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper()

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

P.3 Konsum COFOG-hovedgrupper
COFOG-grupper()

S.13,	S.1311,	
S.1312,	S.1313,	

S.1314

(1)	 Inndeling	i	undersektorer:
	 –	 S.13		 Offentlig	forvaltning
	 –	 S.1311		 Statsforvaltning
	 –	 S.1312		 Delstatsforvaltning
	 –	 S.1313		 Kommuneforvaltning
	 –	 S.1314		 Trygdeforvaltning
(2)	 Frivillig.
(3)	 For	data	fra	undersektorene	bør	det	foretas	konsolidering	innenfor	hver	enkelt	undersektor,	men	ikke	mellom	

undersektorer.	Data	for	sektor	S.13	beregnes	som	summen	av	undersektorenes	data,	unntatt	for	post	D.4,	D.7	og	
D.9	(og	deres	underposter),	der	det	bør	foretas	konsolidering	mellom	undersektorene.

Tabell 12 — Tabeller	etter	næring	og	region	(NUTS	III)

Kode Variabler Inndeling

B1.g 1. Bruttoprodukt	i	basispriser	(løpende	priser) A6

2. Sysselsetting	(antall	tusen	personer)

ETO –	 I	alt A6

EEM –	 Lønnstakere A6

Tabell 13	—	Husholdningenes	kontoer	etter	region	(NUTS	II)

Husholdningenes	konto	for	allokering	av	primære	inntekter	(S.14)

Kode Anvendelse Kode Tilgang

D.4 1. Formuesinntekt B.2/B.3 3. Driftsresultat/blandet	inntekt

B.5n 2. Primære	inntekter,	netto D.1 4. Lønnskostnader

D.4 5. Formuesinntekt

Husholdningenes	konto	for	sekundær	inntektsfordeling	(S.14)

Kode Anvendelse Kode Tilgang

D.5 6. Skatter	på	inntekt,	formue	osv. B.5 10. Primære	inntekter,	netto

D.61 7. Trygde-	og	pensjonspremier D.62
11.

Stønader	 utenom	 sosiale	 naturalover-
føringer

D.7 8. Andre	løpende	overføringer D.7 12. Andre	løpende	overføringer

B.6n 9. Disponibel	inntekt,	netto
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Tabell 20 — Kryssklassifisering	av	fast	realkapital	etter	næring	og	produkt

Kode Variabler Næringer(*) Produkter Enhet

AN.11g 1.	 Fast	realkapital,	brutto A17/A31/A60 AN_F6† –	 Løpende	
gjenanskaffelsespriser

–	 Faste	gjenanskaffelsespriser

AN.11n 2.	 Fast	realkapital,	netto A17/A31/A60 AN_F6† –	 Løpende	
gjenanskaffelsespriser

–	 Faste	gjenanskaffelsespriser

(*)	 A17:	obligatorisk.
	 A31/A60:	frivillig.

Tabell 22 — Kryssklassifisering	av	bruttoinvestering	i	fast	realkapital	etter	næring	og	produkt

Kode Variabler Næringer(*) Produkter Enhet

P.51 1.	 Brutto-investering	i	fast	real-
kapital

A17/A31/A60 AN_F6† –	 Løpende	priser
–	 Foregående	 års	 priser	 og	

kjedeindekserte	volumer

(*)	 A31/A60:	frivillig.

Tabell 26 — Balanseregnskap	for	ikke-finansiell	kapital

Kode Variabler(*) Sektorer	

AN.1 1. Produsert	kapital S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.11 2. Fast	realkapital S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.111 3. Faste	materielle	eiendeler S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1111 4. Boliger S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1112 5. Andre	bygninger	og	anlegg S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.11121 6. Næringsbygninger S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.11122 7. Andre	anlegg S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1113 8. Maskiner	og	utstyr S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1114 9. Livdyr-	og	frukttrebestand S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.112 10. Immaterielle	eiendeler S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1121 11. Leting	etter	mineraler S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1122 12. Edb-programvare S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1123 13. Originalverk	 innen	 underholdning,	 litteratur	 eller	
annen	kunst

S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.1129 14. Andre	immaterielle	eiendeler S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.12 15. Lagerbeholdninger S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.13 16. Verdigjenstander S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.2 17. Ikke-produsert	kapital S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.21 18. Naturkapital S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.211 19. Grunn S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.212 20. Grunnforekomster S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.213	+	AN.214 21. Ikke-avlede/-dyrkede	 biologiske	 ressurser	 og	
vannressurser

S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

AN.22 22. Immaterielle	ikke-produserte	eiendeler S.1,	S.11,	S.12,	S.13,	S.14	+	S.15

(*)	 Frivillig:	alle	poster	unntatt	AN.1111,	boliger.
	 Enhet:	løpende	gjenanskaffelsespriser.
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UNNTAK	ETTER	MEDLEMSSTAT

1.	 BELGIA

1.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	
nr. Variabel/post Unntak

Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Alle	 variabler/poster:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer	—	kvartalsvis

1990-1994:	 første	 innsending	 i	
2008

1990-1994 2008

1 Alle	 variabler/poster:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer	—	årlig

1980-1994:	 første	 innsending	 i	
2008

1980-1994 2008

3 Alle	 variabler/poster:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1980-1994:	 første	 innsending	 i	
2008

1980-1994 2008

3 Næringsinndeling	A60 1990-1994:	skal	ikke	sendes	inn 1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Alle	 variabler/poster:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1980-1994:	 første	 innsending	 i	
2008

1980-1994 2008

5 COICOP-grupper	 og	
-hovedgrupper

1980-1994:	skal	ikke	sendes	inn 1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	
nr. Variabel/post Unntak

Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital:	inndeling	AN_F6

Første	innsending	i	2015 1990-2014 2015

1 Utførte	timeverk	for	selvstendige	
—	kvartalsvis

2000-2006:	 første	 innsending	 i	
2008

2000-2006 2008

1990-1999:	skal	ikke	sendes	inn 1990-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	 i	 husholdninger:	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
kvartalsvis

1995-2007:	 første	 innsending	 i	
2008

1995-2007 2008

1990-1994:	skal	ikke	sendes	inn 1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

3 P.1,	 P.2,	 K.1,	 B.2n	 +	 B.3n,	
D.29-D.39,	D.11:	inndeling	A31

1980-1994:	 første	 innsending	 i	
2008

1980-1994 2008

3 Investering:	inndeling	A31 1980-1994:	 første	 innsending	 i	
2008

1980-1994 2008

3 Lønnstakere	 og	 selvstendige:	
inndeling	A31	—	utførte	timeverk

1990-1994:	skal	ikke	sendes	inn 1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Strømmer	 og	 beholdninger	 av	
derivater	(F.34,	A.F.34)

Første	innsending	i	2015 1995-2014 2015

10 Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital:	regional	inndeling	av	
P.51	for	næringene	L-P

Første	innsending	i	2008 1995-2006 2008

10 Sysselsetting	 i	 alt:	 utførte	
timeverk

2000-2008:	 første	 innsending	 i	
2010

2000-2008 2010

1995-1999:	skal	ikke	sendes	inn 1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

20 Fast	 realkapital:	 inndeling	 AN_
F6†

Første	innsending	i	2015 2000-2013 2015
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2.	 BULGARIA

2.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	 variabler/poster,	 sesong-	
og	virkedagsjustert

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

1998-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1998-2007 2008

2 Alle	variabler/poster 1999-2001:	 første	 innsending	
i	2008

1999-2001 2008

1998:	første	innsending	i	2009 1998 2009

1995-1997:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1997 2010

3 Alle	variabler/poster 1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Alle	 variabler/poster	 —	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	volumer

1995-1997:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1997 2010

6 Alle	variabler/poster 1995-2000:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2000 Skal	ikke	
sendes	inn

2005:	 innsending	 ved	 T	 +	 21	
måneder

2005

2006-2009:	 innsending	 ved	
T	+13	måneder

2006-2009

Første	 innsending	 ved	 T	 +	 9	
måneder	i	2011

2011

7 Alle	variabler/poster 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

2005:	 innsending	 ved	 T	 +	 21	
måneder

2005

2006-2009:	 innsending	 ved	
T	+13	måneder

2006-2009

Første	 innsending	 ved	 T	 +	 9	
måneder	i	2011

2011

8 Alle	variabler/poster 2002-2005:	 første	 innsending	
i	2007

2002-2005 2007

1999-2001:	 første	 innsending	
i	2008

1999-2001 2008

1998:	første	innsending	i	2009 1998 2009

1995-1997:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1997 2010

2006-2007:	 innsending	 ved	
T	+20	måneder

2008-2009:	 innsending	 ved	
T	+12	måneder

Første	 innsending	 ved	 T	 +	 9	
måneder	i	2011

2011
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

9 Alle	variabler/poster 1999:	første	innsending	i	2008 1999 2008

1998:	første	innsending	i	2009 1998 2009

1995-1997:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1997 2010

10 Alle	variabler 1995:	første	innsending	i	2009 1995 2009

11 Alle	variabler 2003:	første	innsending	i	2007 2003 2007

2000-2002:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2002 2008

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2010

1998-1999 2010

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

12 Alle	variabler 1995:	første	innsending	i	2009 1995 2009

13 Alle	variabler 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

2000-2005:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2005 2008

2005-2006:	 innsending	 ved	
T	+	36	måneder

2005-2006

Første	 innsending	 ved	T	+	 24	
måneder	i	2009

2009

15,	16 Alle	variabler:	løpende	priser 2000-2004:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2004 2008

2005-2006:	 første	 innsending	
i	2009

2005-2006 2009

15,	16 Alle	variabler:	priser	fra	
foregående	år

2000:	skal	ikke	sendes	inn 2000 Skal	ikke	
sendes	inn

2001-2007:	 første	 innsending	
i	2010

2001-2007 2010

17,	18 Alle	variabler 2005:	første	innsending	i	2009 2005 2009

19 Alle	variabler 2005:	første	innsending	i	2009 2005 2009

20 Alle	variabler 2000-2002:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2002 Skal	ikke	
sendes	inn

2003-2009:	 første	 innsending	
i	2012

2003-2009 2012
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

22 Alle	variabler 2005:	første	innsending	i	2008 2005 2008

2000-2004:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2004 2010

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2011

1998-1999 2011

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

26 Alle	variabler 1995-2002:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2002 Skal	ikke	
sendes	inn

2003-2009:	 første	 innsending	
i	2012

2003-2009 2012

2.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital:	inndeling	AN_F6

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2012

1995-1999 2012

1 Konsum	i	husholdninger	(P.3):	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
kvartalsvis

2001-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2001-2007 2008

1995-2000:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2000 2010

1 Konsum	i	husholdninger	(P.3):	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
årlig

2001-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2001-2007 2008

1995-2000:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2000 2010

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	verdigjenstander	(P.53)

1995-2008:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2008 Skal	ikke	
sendes	inn

Første	innsending	i	2010 2009 2010

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	
(P.7):	 geografisk	 inndeling	 av	
tjenester

2005-2006:	 første	 innsending	
i	2008

2005-2006 2008

1 Kapitalslit	(K.1)	—	foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1995-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2008 2009

1 Data	 om	 folkemengde	 og	
sysselsetting

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

1 Lønn	 til	 lønnstakere	
i	 innenlandske	
produksjonsenheter	 og	 lønn	
til	 innenlandske	 lønnstakere	
(D.1)

Bruttolønn	(D.11)

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Korreksjon	 for	 sparing	 i	
pensjonskasser	 (D.8)	 —	
kvartalsvis

1995-2010:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2010 Skal	ikke	
sendes	inn

Første	innsending	i	2012 2011 2012

1 Fordeling	 av	 FISIM	 på	 alle	
kontoer	—	kvartalsvis

1995-2001:	 første	 innsending	
i	2011

1995-2001 2011

1 Fordeling	 av	 FISIM-tildeling	
på	alle	kontoer	—	årlig

1995-2001:	 første	 innsending	
i	2011

1995-2001 2011

2 Betalinger	 for	 annen	 ikke-
markedsrettet	 produksjon	
(P.131)

2000-2008:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2008 2009

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2011

1995-1999 2011

3 Netto	 driftsresultat	 og	 blandet	
inntekt:	inndeling	etter	næring

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2009

1998-1999 2009

3 Næringsskatter	 minus	
næringssubsidier	 (D.29-D.39):	
inndeling	etter	næring

2000-2001:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2001 2008

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2009

1998-1999 2009

3 Kapitalslit	 (K.1):	 inndeling	
etter	 næring	 —	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1998-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1998-2008 2009

3 Bruttoinvestering	etter	næring:	
inndeling	etter	næring	(P.5)

2005-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2005-2009 2010

2000-2004:	 første	 innsending	
i	2012

2000-2004 2012

Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital:	 inndeling	 etter	
næring	(P.51)

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2013

1998-1999 2013

3 Lagerendringer	og	anskaffelser	
minus	 avhending	 av	
verdigjenstander	(P.52	+	P.53):	
inndeling	etter	næring

2005-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2005-2009 2010

2000-2004:	 første	 innsending	
i	2012

2000-2004 2012

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2013

1998-1999 2013

3 Sysselsetting	 etter	 næring:	
inndeling	A17

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1998-1999 2008

Sysselsetting	 etter	 næring:	
inndeling	A60

2000-2006:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2006 2009
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Lønnskostnader:	 inndeling	
etter	næring	(D.1)

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2009

1998-1999 2009

Lønn:	 inndeling	 etter	 næring	
(D.11)

5 Narkotika	(CP023) Første	innsending	i	2016 2015 2016

Prostitusjon	(CP122) 1995-2014:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2014 Skal	ikke	
sendes	inn

6 Variabler:

F.34	 Finansielle	 derivater:	
sektor	 S.11,	 S.123,	 S.124,	
S.125,	S.13,	S.15,	S.2

2001-2007:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2001-2007 Skal	ikke	
sendes	inn

F.34	 Finansielle	 derivater:	
sektor	S.121	og	S.122

2001-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2001-2003 Skal	ikke	
sendes	inn

F.52	Andeler	i	verdipapirfond 2001-2007:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2001-2007 Skal	ikke	
sendes	inn

7 Variabler:

AF.34	 Finansielle	 derivater:	
sektor	 S.11,	 S.123,	 S.124,	
S.125,	S.13,	S.15,	S.2

2000-2006:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2006 Skal	ikke	
sendes	inn

AF.34	 Finansielle	 derivater:	
sektor	S.121	og	S.122

2000-2002:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2002 Skal	ikke	
sendes	inn

AF.52	Andeler	i	verdipapirfond 2000-2006:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2006 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Anskaffelser	minus	avhending	
av	verdigjenstander	(P.53)

1995-2008:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2008 Skal	ikke	
sendes	inn

Første	innsending	i	2010 2009 2010

8 Investeringstilskudd 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

9 Variabler:

D.29F	Skatter	på	forurensning Data	 fra	 tidligere	 perioder	 for	
1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

D.214F	 Skatter	 på	 lotterier,	
pengespill	og	veddemål

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 for	
1995-1998:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1998 Skal	ikke	
sendes	inn

10 Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital	(P.51)

2005-2006:	 første	 innsending	
i	2009

2005-2006 2009

2000-2004:	 første	 innsending	
i	2011

2000-2004 2011

1998-1999:	 første	 innsending	
i	2012

1998-1999 2012

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn
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3.	 TSJEKKIA

3.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	variabler	—	konsolidert 1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

6,	7 Alle	 variabler	 —	 ikke-
konsolidert

2006:	første	innsending	i	2008 2006 2008

11 Alle	variabler 1995-2001:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2001 2008

3.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

8 Sektor	 S.2:	 geografisk	
inndeling

2002-2003:	 første	 innsending	
i	2008

2002-2003 2008

3 Lagerendringer	 (P.52):	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	volumer

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

4.	 DANMARK

4.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

8 Alle	variabler 2006-2007:	innsending	ved	
T	+	12

2006-2007

13 Husholdningssektor S.14	+	S.15	skal	sendes	inn Fra	1995

4.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	

omfattes	av	unn-
taket

Første	innsen-
ding

1 Inndeling	 i	 skatter	 (D.21)	 og	
subsidier	(D.31)	for	produkter:	
foregående	års	priser	og	kjed-
eindekserte	volumer	—	årlig

1990-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1990-2009 2010

1980-1989:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1989 Skal	ikke	sen-
des	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	

omfattes	av	unn-
taket

Første	innsen-
ding

2 Variabler: Første	innsending	i	2015 2014 2015

Markedsrettet	 produksjon	 og	
produksjon	for	eget	bruk	(P.11	
+	P.12)
Annen	ikke-markedsrettet	pro-
duksjon	(P.13)
Betalinger	for	annen	ikke-mar-
kedsrettet	produksjon	(P.131)

1995-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2013 Skal	ikke	sen-
des	inn

5 Narkotika	 (023)	 og	 prostitu-
sjon	(122)

1980-2013:	 første	 innsending	
i	2014

1980-2013 2014

5 Inndeling	 av	 utdanning	 (100)	
i	 før-	 og	 barneskoleutdanning	
(101),	utdanning	på	ungdoms-
skolenivå	 og	 videregående	
nivå	 (102),	 utdanning	mellom	
videregående	nivå	og	universi-
tets-	og	høyskolenivå	(103)	og	
høyere	utdanning	(104)

Første	innsending	i	2015 2014 2015

1980-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2013 Skal	ikke	sen-
des	inn

6,	7 Variabler:
F.11	Monetært	gull
F.12	 Spesielle	 trekkrettigheter	
(SDR)
F.21	Sedler
F.22	Overførbare	innskudd
F.29	Andre	bankinnskudd
F.33	 Verdipapirer	 utenom	 ak-
sjer,	 unntatt	 finansielle	 deri-
vater
F.331	Kortsiktige	 verdipapirer	
utenom	aksjer,	unntatt	finansi-
elle	derivater
F.332	Langsiktige	verdipapirer	
utenom	aksjer,	unntatt	finansi-
elle	derivater
F.34	Finansielle	derivativer
F.41	Kortsiktige
F.42	Langsiktige
F.51	Aksjer	 og	 annen	 egenka-
pital,	unntatt	andeler	i	verdipa-
pirfond
F.511	Børsnoterte	aksjer
F.512	Ikke-børsnoterte	aksjer
F.513	Annen	egenkapital
F.52	Andeler	i	verdipapirfond
F.611	 Husholdningenes	 net-
toformue	 i	 livsforsikringsre-
server
F.612	 Husholdningenes	 netto-
formue	i	pensjonskasser
F.71	 Handelskreditter	 og	 for-
skudd
F.79	Fordringer/gjeld	ellers

2004-2007:	 første	 innsending	
i	2008

Fra	2004 2008

1995-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2003 Skal	ikke	sen-
des	inn

8 Inndeling	 mellom	 skatter	 på	
import	 utenom	merverdiavgift	
(D.212)	 og	 produktskatter	 og	
skatter	på	import	utenom	mer-
verdiavgift	(D.214)

Første	innsending	i	2015 2014 2015

Inndeling	 av	 produksjon	 (P.1)	
for	 sektor	 S.13,	 offentlig	 for-
valtning,	og	sektor	S.1,	totalø-
konomi

1995-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2013 Skal	ikke	sen-
des	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	

omfattes	av	unn-
taket

Første	innsen-
ding

9 Inndeling	 mellom	 skatter	 på	
import	 utenom	merverdiavgift	
(D.212)	 og	 produktskatter	 og	
skatter	på	import	utenom	mer-
verdiavgift	(D.214)

Første	innsending	i	2015 2014 2015

Skatter	på	import	og	importav-
gifter	 utenom	 merverdiavgift	
(D.2122)	 for	 offentlig	 forvalt-
ning	(S.13)	og	undersektorer
Særavgifter	(D.2122C)

1995-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2014 Skal	ikke	sen-
des	inn

15 Markedsrettet	produksjon Første	innsending	i	2015 2014 2015

Annen	ikke-markedsrettet	pro-
duksjon

1995-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2013 Skal	ikke	sen-
des	inn

5.	 TYSKLAND

5.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1991:	 Det	 tidligere	 territoriet	
til	 Forbundsrepublikken	
Tyskland,	før	gjenforeningen

Før	1991

3 Inndeling	A17 Innsending	ved	T	+	9	måneder Fra	1980

Inndeling	A31 Innsending	ved	T	+	21	måneder

5.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	

omfattes	av	unn-
taket

Første	innsen-
ding

1 AN_F6,	 inndeling	 av	 brut-
toinvestering	 i	 fast	 realkapital	
(P.51)	i	AN.11131,	transportut-
styr,	og	AN.11132,	andre	mas-
kiner	og	utstyr

Innsending	i	august	i	år	t	+	1 Fra	1991 Skal	ikke	sen-
des	inn

1990:	skal	ikke	sendes	inn 1990

2 Inndeling	 av	 annen	 ikke-mar-
kedsrettet	 produksjon	 (P.13)	 i	
P.131	og	P.132

Fra	1995:	skal	ikke	sendes	inn Fra	1995 Skal	ikke	sen-
des	inn

3 Bruttoinvestering	i	fast	realka-
pital	 (P.5),	 lagerendringer	 og	
anskaffelser	 minus	 avhending	
av	 verdigjenstander	 (summen	
av	P.52	+	P.53):	inndelinger

Skal	ikke	sendes	inn Fra	1980 Skal	ikke	sen-
des	inn

3 Bruttoinvestering	i	fast	realka-
pital	(P.51):	inndeling

Inndeling	etter	næring	bare	for	
«ny	fast	realkapital»

Fra	1980

3 Sysselsetting:	 inndeling	 A31	
—	utførte	timeverk

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2002:	skal	ikke	sendes	inn

1980-2001 Skal	ikke	sen-
des	inn

3 Lønnstakere	 i	 sektoren	 «Of-
fentlig	forvaltning»,	personer

Innsending	ved	T	+	12	måne-
der

Fra	1980
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	

omfattes	av	unn-
taket

Første	innsen-
ding

6 F.511	Børsnoterte	aksjer
F.512	Ikke-børsnoterte	aksjer
F.71	 Handelskreditter	 og	 for-
skudd
F.79	Fordringer/gjeld	ellers

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

7 AF.511	Børsnoterte	aksjer
AF.512	Ikke-børsnoterte	aksjer
AF.71	Handelskreditter	og	for-
skudd
AF.79	Fordringer/gjeld	ellers

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

9 Alle	 variabler:	 inndeling	 etter	
bokstav

Skal	ikke	sendes	inn Skal	ikke	sen-
des	inn

10 Sysselsetting	 i	 utførte	 time-
verk,	NUTS	II

1995-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2003 Skal	ikke	sen-
des	inn

10 Lønnskostnader	(D.1) 1995:	skal	ikke	sendes	inn 1995 Skal	ikke	sen-
des	inn

10 Bruttoinvestering	i	fast	realka-
pital

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn
Inndeling	etter	næring	bare	for	
«ny	fast	realkapital»

1995-2001 Skal	ikke	sen-
des	inn

12 Bruttoprodukt	 (B.1g):	 innde-
ling	 etter	 næring.	 Sysselset-
ting:	inndeling	A6

1995:	bare	inndeling	A3 1995

13 Husholdningssektoren S.14	+	S.15	skal	sendes	inn

20,	22 Inndeling	AN_F6† Skal	ikke	sendes	inn.	Inndeling	
AN_F6	skal	i	stedet	sendes	inn

Skal	ikke	sen-
des	inn

6.	 ESTLAND

6.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Alle	 variabler	 unntatt	
sysselsetting	(personer)

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Alle	 variabler:	 inndeling	 etter	
formål

1995-1996:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1996 Skal	ikke	
sendes	inn

12 Alle	variabler 1995:	skal	ikke	sendes	inn 1995 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser

2000:	skal	ikke	sendes	inn 2000 Skal	ikke	
sendes	inn

2001-2006:	 første	 innsending	
i	2009

2001-2006 2009

22 Alle	variabler 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

26 Alle	variabler Første	innsending	i	2008 2000-2006 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

6.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Sysselsetting:	utførte	timeverk 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	i	husholdninger	(P.3):	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
kvartalsvis

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	i	husholdninger	(P.3):	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
årlig

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	 (P.7):	
geografisk	inndeling

1995-2002:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2002 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Sektor	 S.2:	 geografisk	
inndeling

2002:	skal	ikke	sendes	inn 2002 Skal	ikke	
sendes	inn

10 Sysselsetting:	utførte	timeverk 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

7.	 HELLAS

7.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Alle	variabler	—	kvartalsvis 1990-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1994 2008

1 Alle	variabler	—	årlig 1988-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1988-1994 2008

1 Alle	 variabler	 (unntatt	 post	 2,	
3,	4,	9,	10,	11,	16,	17,	18,	19,	
20,	21,	23,	27	i	alt)	—	årlig

1980-1987:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1987 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Alle	variabler 1988-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1988-1994 2008

1980-1987:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1987 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

5 Alle	variabler 1988-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1988-1994 2008

1980-1987:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1987 Skal	ikke	
sendes	inn

15,	16 Alle	variabler 2000-2005:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2005 2008

17,	18,	19 Alle	variabler 2002	 og	 2005:	 første	
innsending	i	2008

2000	og	2005 2008

7.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-26	—	kvartalsvis

Første	 innsending	 ved	T	+	 70	
dager	i	2008

Fra	1995 2008

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2011

1990-1994 2011

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-25	—	årlig

1988-1994:	 første	 innsending	
i	2010

1988-1994 2010

1 Folkemengde,	sysselsetting	av	
innlendinger	—	kvartalsvis

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1994 2008

1 Folkemengde,	sysselsetting	av	
innlendinger	—	årlig

1988-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1988-1994 2008

1 Sysselsetting	—	kvartalsvis 1990-1994:	 første	 innsending	
i	2011

1990-1994 2011

1 Sysselsetting	—	årlig 1988-1994:	 første	 innsending	
i	2010

1988-1994 2010

1 Konsum	 i	 husholdninger:	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
kvartalsvis

1990-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	 i	 husholdninger:	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
årlig

1980-1989:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1989 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	
(P.7):	 geografisk	 inndeling:	
kvartalsvis

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Ideelle	 organisasjoners	
konsum	—	kvartalsvis

1990-1993:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1993 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Ideelle	 organisasjoners	
konsum	—	årlig

1988-1993:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1988-1993 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	verdigjenstander

2014:	første	innsending	i	2015 2014 2015

1990-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-2013 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Korreksjon	 for	 sparing	 i	
pensjonskasser	—	kvartalsvis

Første	innsending	i	2015 2014 2015

Anskaffelser	minus	avhending	
av	 ikke-finansiell	 ikke-
produsert	kapital	—	kvartalsvis

1990-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Korreksjon	 for	 sparing	 i	
pensjonskasser	—	årlig

Første	innsending	i	2010 1995-2009 2010

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 for	
1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 ikke-finansiell	 ikke-
produsert	kapital	—	årlig

Første	innsending	i	2010 1995-2009 2010

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 for	
1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Anskaffelser	minus	avhending	
av	verdigjenstander

Første	innsending	i	2015 2014 2015

1980-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2013 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Sektor	 S.2:	 geografisk	
inndeling

1999-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1999-2007 2008

26 Boliger	(AN.1111) 1995-2006:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2006 2008

8.	 SPANIA

8.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Alle	 variabler	 unntatt	
kapitalslit	 (K.1),	 netto	
driftsresultat	 og	 netto	 blandet	
inntekt	(B.2n	+	B.3n)

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1994 2008

1980-1989:	 første	 innsending	
i	2009

1980-1989 2009

5 Alle	variabler 1980-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1980-1994 2008

8 Alle	variabler 1995-1999:	 første	 innsending	
i	2007

1995-1999 2007

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser

2002-2004:	 første	 innsending	
i	2008

2002-2004 2008

17,	18,	19 Alle	variabler 2005:	innsending	i	2009 2005 2009

20 Alle	variabler 2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

22 Alle	variabler 2000-2006:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2006 2008

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2009

1995-1999 2009

26 Alle	variabler 2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn
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8.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-26	—	kvartalsvis

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1994 2008

1 Sysselsetting:	inndeling	A6	—	
årlig

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1994 2008

1 Sysselsetting:	inndeling	A6	—	
kvartalsvis

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1994 2008

1 Import	 og	 eksport:	 geografisk	
inndeling	—	årlig

Innsending	ved	T	+160

1 Inndeling	 mellom	
produktskatter	 og	
produktsubsidier:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer	—	årlig

1990-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1999 2008

1980-1989:	 første	 innsending	
i	2009

1980-1989 2009

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 verdigjenstander	 (P.53)	 —	
kvartalsvis

1990-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1999 2008

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 verdigjenstander	 (P.53)	 —	
årlig

1990-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1990-1999 2008

1980-1989:	 første	 innsending	
i	2009

1980-1989 2009

3 Kapitalslit	 (K.1),	 netto	
driftsresultat	 og	 netto	 blandet	
inntekt	(B.2n	+	B.3n)

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1980-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

16 Kapitalslit	(K.1) Første	innsending	i	2008 2000-2005 2008

17,	18 Kapitalslit	(K.1) 2000:	første	innsending	i	2008 2000 2008

2005:	første	innsending	i	2009 2005 2009

9.	 FRANKRIKE

9.1.		 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Alle	variabler:	
næringsinndeling	A31,	A60

1980-1998:	første	innsending	
i	2011

1980-1998 2011

20 Alle	variabler:	inndeling	AN_
F6†	etter	næring,	A17

2000-2008:	første	innsending	
i	2011

2000-2008 2011
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9.2.		 Unntak	for	enkelte	variabler/sektorer	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Sysselsetting:	 næringsinnde-
ling	A6	—	årlig

1980-1989:	 første	 innsending	
i	2011

1980-1989 2011

1 Bruttoprodukt	 (B.1g):	 innde-
ling	A6	—	årlig

1980-1998:	 første	 innsending	
i	2011

1980-1998 2011

1 Bruttoinvestering	i	fast	realka-
pital	 (P.51):	 inndeling	AN_F6	
—	årlig

1980-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1980-2007 2008

1 Bruttoinvestering	i	fast	realka-
pital	 (P.51):	 inndeling	AN_F6	
—	kvartalsvis

1990-2011:	 første	 innsending	
i	2011

1990-2011 2011

1 Lønnskostnader	 (D.1),	 lønn	
(D.11):	inndeling	A6	—	årlig

1980-1998:	 første	 innsending	
i	2011

1980-1998 2011

3 Bruttoinvestering	 i	 fast	 real-
kapital,	herav	boliger	og	andre	
bygninger	og	anlegg

Første	innsending	i	2015 2014 2015

1990-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-2013 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Inndeling	 av	 utdanning	
(CP101,	 CP102,	 CP103,	
CP104,	CP105)

Første	innsending	i	2015 2014 2015

Narkotika	(CP023)
Prostitusjon	(CP122)

1990-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2013 Skal	ikke	
sendes	inn

6 For	 alle	 sektorer:	 F.3,	 F.33,	
F.3331,	F.332,	F.5,	F.51,	F.511,	
F.512,	F.513,	F.52,	F.612	(kon-
solidert)

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

6 For	alle	 sektorer:	F.612	 (ikke-
konsolidert)

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

7 For	alle	sektorer:	AF.3,	AF.33,	
AF.3331,	AF.332,	AF.5,	AF.51,	
AF.511,	 AF.512,	 AF.513,	
AF.52,	AF.612	(konsolidert)

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

7 For	 alle	 sektorer:	 AF.612	
(ikke-konsolidert)

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

8 Undersektorer	 av	 S.2:	 S.211,	
S.2112,	 S.212	 for	 variablene	
D.1,	D.4,	D.5,	D.6,	D.7,	D.8

1995-2009:	 første	 innsending	
av	 undersektor	 S.211,	 S2112,	
S212	i	2011

1995-2009 2011

9 Inndeling	D.995 Første	innsending	i	2015 2014 2015

1995-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2013 Skal	ikke	
sendes	inn
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10.	 IRLAND

10.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Alle	variabler	—	kvartalsvis Innsending	ved	T	+	90	dager 1997-2008	Q3

Første	 innsending	 ved	T	+	 70	
dager	i	2009

Fra	2008	Q4 2009

1990-1996:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1996 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	variabler	—	årlig Innsending	ved	T	+	90	dager 1995-2007

Første	 innsending	 ved	T	+	 70	
dager	i	2009

2008 2009

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Alle	variabler:	inndeling	A60 1990-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

Alle	variabler:	inndeling	A31 1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Alle	variabler 1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	variabler	(unntatt	S.13	og	
undersektorene)

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	 variabler	 (S.13	 og	
undersektorene)

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

15,	16 Alle	variabler 2004:	første	innsending	i	2008 2004 2008

2005:	første	innsending	i	2009 2005 2009

2006:	første	innsending	i	2010 2006 2010

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser

2000-2012:	 første	 innsending	
i	2015

2000-2012 2015

17,	18,	19 Alle	variabler 2005:	første	innsending	i	2009 2005 2009

20 Alle	variabler 2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

10.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Folkemengde,	 sysselsetting,	
lønnskostnader,	 brutto	
driftsresultat	og	blandet	inntekt

1990-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Kapitalslit	 (K.1):	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer	—	kvartalsvis

1990-1996:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1996 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Kapitalslit	 (K.1):	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer	—	årlig

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting:	 lønnstakere	 og	
selvstendige,	 utførte	 timeverk	
—	kvartalsvis

1990-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting:	 lønnstakere	 og	
selvstendige,	 utførte	 timeverk	
—	årlig

1980-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Produksjon	 (P.1)	 i	 basispriser	
og	 produktinnsats	 (P.2)	 i	
kjøperpriser

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

1980-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Kapitalslit	 (K.1):	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Inndeling	 AN_F6†	 for	
totaløkonomien

2008:	første	innsending	i	2009 2008 2009

1980-2007:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2007 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Boliger	og	andre	bygninger	og	
anlegg:	inndeling	A31	og	A60

2008:	første	innsending	i	2009 2008 2009

1980-2007:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2007 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Sysselsetting:	 lønnstakere	 og	
selvstendige,	utførte	timeverk

1980-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Alle	 variabler	 unntatt	 sektor	
S.13	og	S.2

2003:	første	innsending	i	2008 2003 2008

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Alle	variabler:	sektor	S.2 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

10 Sysselsetting:	utførte	timeverk 1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

13 Husholdningssektor S.14	+	S.15	skal	sendes	inn

13 Trygde-	 og	 pensjonspremier	
(D.61)	og	stønader	(D.62)

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2007 2009

22 Inndeling	 AN_F6†:	 herav	
postene	 AN.111321,	
AN.111322,	AN.1122

2008:	første	innsending	i	2009 2008 2010

2000-2007:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2007 Skal	ikke	
sendes	inn
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11.		 ITALIA

11.1.	 Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

12 Alle	variabler 1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser

2000-2004:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2004 2008

26 Alle	variabler 1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2008 2010

11.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	 (P.7):	
geografisk	 inndeling	 —	
kvartalsvis

Innsending	ved	T	+	160	dager

1 Folkemengde Innsending	ved	T	+	180	dager

3 Kapitalslit	 (K.1):	 inndeling	
A60

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1995-2014:	 første	 innsending	
i	2015

1995-2014 2015

5 Inndeling	 av	 utdanning	
(CP101,	 CP102,	 CP103,	
CP104,	CP105)

1980-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

Narkotika	(CP023)
Prostitusjon	(CP122)

2000-2014:	 første	 innsending	
i	2015

1995-2014 2015

6,	7 F.511	Børsnoterte	aksjer
F.512	Ikke-børsnoterte	aksjer
F.513	Annen	egenkapital
F.611	 —	 Husholdningenes	
nettoformue	 i	
livsforsikringsreserver
F.612	 —	 Husholdningenes	
nettoformue	i	pensjonskasser

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

10 Sysselsetting:	utførte	timeverk 1995-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2003 Skal	ikke	
sendes	inn

2004-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2004-2008 2010
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12.	KYPROS

12.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser,	 kjedeindekserte	
volumer	—	kvartalsvis

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

6,	7 Alle	variabler 1995-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2008 2009

15,	16 Alle	variabler:	løpende	priser 2004:	innsending	i	2008 2004 2008

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser

2002-2003:	innsending	i	2008 2002-2003 2008

2004-2005:	innsending	i	2009 2004-2005 2009

2006-2007:	innsending	i	2010 2006-2007 2010

17,	18,	19 Alle	variabler 2000:	innsending	i	2009 2000 2009

2005:	innsending	i	2011 2005 2011

22 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1995-2006:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2006 2008

12.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Eksport	(P.61)	og	import	(P.71)	
av	 varer,	 eksport	 (P.62)	 og	
import	 (P.72)	 av	 tjenester	 —	
kvartalsvis

1995-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2008 2009

1 Skatter	 på	 produksjon	 og	
import	 (D.2),	 subsidier	 til	
produksjon	og	import	(D.3)	—	
kvartalsvis

1995-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2008 2009

1 Fordeling	 av	 FISIM	 på	 alle	
kontoer	—	kvartalsvis

1995-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2008 2008

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 ikke-finansiell	 ikke-
produsert	 kapital	 (K.2)	 —	
kvartalsvis

2000-2010:	 første	 innsending	
i	2011

2000-2010 2011

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-26,	 løpende	 priser	 —	
kvartalsvis

2000-2008:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2008 2009

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2011

1995-1999 2011

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-26,	løpende	priser	—	årlig

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-26,	 reelle	 verdier	 —	
kvartalsvis

2000-2010:	 første	 innsending	
i	2011

2000-2010 2011

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-26,	reelle	verdier	—	årlig

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2012

1995-1999 2012

1 Konsum	 i	 husholdninger:	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	 volumer	 —	
årlig

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	 i	 husholdninger:	
inndeling	etter	varighet	—	alle	
variabler	—	kvartalsvis

2000-2008:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2008 2009

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	
(P.7):	 geografisk	 inndeling	
—	 foregående	 års	 priser,	
kjedeindekserte	 volumer	 —	
årlig

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	 (P.7):	
geografisk	 inndeling	 —	
løpende	priser	—	kvartalsvis

2000-2008:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2008 2009

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2011

1995-1999 2011

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	
(P.7):	 geografisk	 inndeling	
—	 foregående	 års	 priser,	
kjedeindekserte	 volumer	 —	
kvartalsvis

2000-2008:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2008 2009

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2011

1995-1999 2011

3 Produksjon,	 alle	 variabler:	
inndeling	 A31	 og	 A60	
—	 foregående	 års	 priser,	
kjedeindekserte	volumer

1995-2007	 (A31):	 første	
innsending	i	2008

1995-2007 2008

1995-2006	 (A60):	 første	
innsending	i	2008

1995-2006 2008

3 Bruttoinvestering,	 alle	
variabler:	 inndeling	 A31	 og	
A60	—	 foregående	 års	 priser,	
kjedeindekserte	volumer

1995-2007	 (A31):	 første	
innsending	i	2008

1995-2007 2008

3 Sysselsetting	 og	
lønnskostnader,	 alle	 variabler:	
inndeling	 A31	 og	 A60	 —	
personer

1995-1999:	første	innsending	i	
2008	(A31)

1995-1999 2008

1995-1999:	første	innsending	i	
2009	(A60)

1995-1999 2009

3 Sysselsetting	 og	
lønnskostnader,	 alle	 variabler:	
inndeling	 A6	 —	 utførte	
timeverk

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

8 II.1.2	Konto	 for	 allokering	 av	
primære	inntekter

Første	innsending	i	2008 1995-2007 2008

8 II.1.2	 Konto	 for	 sekundær	
inntektsfordeling
II.1.4	Konto	for	anvendelse	av	
disponibel	inntekt
III.1.1	 Konto	 for	 endringer	
i	 nettoformue	 på	 grunn	 av	
sparing	og	kapitaloverføringer
III.1.2	Konto	for	anskaffelse	av	
ikke-finansiell	kapital

Første	innsending	i	2010 1995-2009 2010
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13.		 LATVIA

13.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	fra	 tidligere	perioder,	før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser,	 kjedeindekserte	
volumer

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

2 Inndeling	etter	undersektorer 1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

3 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser,	 kjedeindekserte	
volumer

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

5 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser,	 kjedeindekserte	
volumer

1998-2007:	 første	 innsending	
ved	T	+	9	i	2008

1998-2007 2008

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	variabler 1995-2001:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2001 2008

8 Alle	variabler 2006:	innsending	ved	T	+	14	i	
2008

2006 2008

2007-2008:	innsending	ved	T	+	
12	i	2008

2007-2008 2008

11 Alle	variabler 1996-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1996-1999 2008

1995:	skal	ikke	sendes	inn 1995 Skal	ikke	
sendes	inn

15,	16 Alle	variabler:	løpende	priser 2000-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2003 Skal	ikke	
sendes	inn

Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser

2000-2011:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2011 Skal	ikke	
sendes	inn

2012:	innsending	i	2015 2012 2015

17,	18,	19 Alle	variabler 2000:	skal	ikke	sendes	inn 2000 Skal	ikke	
sendes	inn

20 Alle	variabler 2006:	første	innsending	i	2009 2006 2009

2000-2005:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2005 Skal	ikke	
sendes	inn

22 Alle	variabler:	løpende	priser 2000-2006:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2006 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser,	 kjedeindekserte	
volumer

2000-2006:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2006 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn
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13.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Anvendelse	av	bruttonasjonal-
produktet:	alle	variabler	—	lø-
pende	priser

1995-2006:	 innsending	 ved	
T	+	90	dager

1995-2006

1 Variabler:
Brutto	driftsresultat	og	blandet	
inntekt	(B.2g	+	B.3g)
Skatter	 på	 produksjon	 og	 im-
port	(D.2)	og	subsidier	til	pro-
duksjon	og	import	(D.3)
Lønnskostnader	(D.1)

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	 post	 16-26,	
reelle	verdier

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting	 av	 innlendinger	
—	kvartalsvis

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting	 i	 innenlandske	
produksjonsenheter,	 personer	
og	 utførte	 timeverk	 —	 kvar-
talsvis

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting	 i	 innenlandske	
produksjonsenheter:	utførte	 ti-
meverk	—	årlig

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	 i	 husholdninger:	 inn-
deling	etter	varighet	—	løpen-
de	priser	og	foregående	års	pri-
ser,	kjedeindekserte	volumer

1998-2007:	 innsending	 ved	
T	+	90	dager

1998-2007 Skal	ikke	
sendes	inn

1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	 (P.7):	
geografisk	inndeling	—	løpen-
de	priser,	foregående	års	priser,	
kjedeindekserte	volumer

2000-2007:	 innsending	 ved	
T	+	90	dager

2000-2007 Skal	ikke	
sendes	inn

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2000:	skal	ikke	sendes	inn

1995-1999

3 Produksjon	 (P.1):	 produkt-
innsats	 (P.2):	 bruttoprodukt	
(B.1G):	løpende	priser

1995-2007:	 første	 innsending	
ved	T	+	14	i	2008

1995-2007 2008

3 K.1;	B.2n	+	B.3n;	D.29-D.39;	
D.1;	D.2:	løpende	priser

2001-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2001-2007 2008

1995-2000:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2000 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Kapitalslit	 (K.1):	 foregående	
års	 priser,	 kjedeindekserte	 vo-
lumer

2005-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2005-2009 2010

1995-2004:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2004 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Lagerendringer	og	anskaffelser	
minus	avhending	av	verdigjen-
stander	(P.52	+	P.53)

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Sysselsetting	etter	næring:	inn-
deling	A31

2002-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2002-2007 2008

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Sysselsetting	etter	næring:	inn-
deling	A60

2007-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2007-2009 2010

1995-2006:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2006 Skal	ikke	
sendes	inn

14.		 LITAUEN

14.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Alle	variabler 2006-2008:	 innsending	 ved	
T	+	11	måneder

2006-2008 2010

Første	 innsending	ved	T	+	9	 i	
2010

2009

11 Alle	variabler 2000-2001:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2001 2008

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2012

1995-1999 2012

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser

2005-2007:	 første	 innsending	
i	2010

2005-2007 2010

2000-2004:	 første	 innsending	
i	2012

2000-2004 2012

22 Alle	variabler 2000-2006:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2006 2008

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1999 2010

22 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2008 2010

14.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Konsum	 i	 husholdninger:	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	 volumer	 —	
kvartalsvis

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

2 Alle	 variabler:	 inndeling	 etter	
undersektor	av	sektor	S.13

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1999 2010

3 Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital	 (P.51)	 —	 løpende	
priser

1995-2005:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2005 2010

Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital	 (P.51)	 —	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	volumer

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

3 Lagerendringer	 (P.52)	 og	
anskaffelser	 minus	 avhending	
av	 verdigjenstander,	
næringsinndeling	 A6	 —	
løpende	priser

1995-2006:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2006 2010

Lagerendringer	 (P.52)	 og	
anskaffelser	 minus	 avhending	
av	 verdigjenstander,	
næringsinndeling	 A6	 —	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	volumer

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

3 Sysselsetting:	 næringsinnde-
ling	A31	—	utførte	timeverk

1995-1998:	 første	 innsending	
i	2009

1995-1998 2009

3 Lønnstakere:	 inndeling	 etter	
sektor

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2007 2009

8 Geografisk	inndeling	av	sektor	
S.2

2002-2003:	 første	 innsending	
i	2008

2002-2003 2008

15.		 LUXEMBOURG

15.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Alle	variabler	—	kvartalsvis Innsending	ved	T	+	90	dager

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	variabler	—	årlig Innsending	ved	T	+	90	dager

1980-1984:	 første	 innsending	
i	2010

1980-1984 2010

3 Alle	variabler 1980-1984:	 første	 innsending	
i	2010

1980-1984 2010

5 Alle	variabler 1980-1984:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1984 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	variabler 1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010
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15.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 verdigjenstander	 (P.53)	 —	
kvartalsvis

Bare	innbefattet	ikke-monetært	
gull

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 verdigjenstander	 (P.53)	 —	
årlig

Bare	innbefattet	ikke-monetært	
gull

1980-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1980-2009 2010

3 Næringsinndeling	NACE	A31 Innsending	ved	T	+	21	måneder

1985-2006:	 første	 innsending	
i	2008

1985-2006 2008

1980-1984:	 første	 innsending	
i	2010

1980-1984 2010

Næringsinndeling	NACE	A60 Innsending	ved	T	+	33	måneder

1985-2005:	 første	 innsending	
i	2008

1985-2005 2008

1980-1984:	 første	 innsending	
i	2010

1980-1984 2010

8 Variabler	 i	 konto	 II.1.2,	 II.2,	
II.4.1,	III.1.1,	III.1.2	for	sektor	
S.11,	S.12	og	S.2

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

Variabler	 i	 konto	 I	 og	 II.1	 for	
sektor	S.14	og	S.15

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

Variabler	 i	 konto	 II.1.2,	 II.2,	
II.4.1,	III.1.1,	III.1.2	for	sektor	
S.14	og	S.15

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

16.		 UNGARN

16.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer	—	kvartalsvis

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

1 Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer	—	årlig

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

1 Alle	 variabler:	 FISIM-
fordeling

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Alle	variabler:	kjedeindekserte	
volumer

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

5 Alle	variabler:	kjedeindekserte	
volumer

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

8 Alle	variabler Innsending	ved	T	+	12	måneder

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2007 2009

13 Alle	variabler 1995-2000:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2000 Skal	ikke	
sendes	inn

22 Alle	variabler 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

16.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Bruttoprodukt	 og	 bruttonasjo-
nalprodukt:	 inndeling	 A6	 —	
kvartalsvis

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

1 Inndeling	mellom	produktskat-
ter	(D.21)	og	produktsubsidier	
(D.31)	 i	 foregående	 års	 priser	
og	 kjedeindekserte	 volumer	
—	årlig

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 verdigjenstander	 (P.53)	 —	
kvartalsvis

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	 post	 13,	 14,	
15	og	28	—	kvartalsvis

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	post	16-26	—	
kvartalsvis

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	 post	 16-26	
—	årlig

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	 post	 16-26	
unntatt	 kapitalslit	 (K.1),	 net-
tonasjonalinntekt	 (B.5N),	 an-
skaffelser	minus	avhending	av	
ikke-finansiell	 ikke-produsert	
kapital	(K.2),	nettofinansinves-
tering	(B.9)	—	årlig

Innsending	ved	T	+	100	dager

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	 post	 16-25,	
reelle	verdier

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Sysselsetting 2008:	innsending	i	2009 2008 2009

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2007 2010

1 Konsum	 i	 husholdninger:	 inn-
deling	etter	varighet	—	foregå-
ende	års	priser	og	kjedeindek-
serte	volumer

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

1 Konsum	 i	 husholdninger:	 inn-
deling	etter	varighet	—	FISIM-
fordeling

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

3 Sysselsetting:	 næringsinnde-
ling	A60

1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2008 2010

3 Sysselsetting:	utførte	 timeverk	
og	antall	personer

2008:	første	innsending	i	2009 2008 2009

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2007 2010

Lønnstakere	etter	sektor 1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

10 Sysselsetting	i	utførte	timeverk 1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2008 2010

10 Lønnskostnader 1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

12 Sysselsetting	i	antall	personer 1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2008 2010

17.		 MALTA

17.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

Alle	
tabeller

Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser	 og	 kjedeindekserte	 vo-
lumer

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2000:	skal	ikke	sendes	inn

Før	2000 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	variabler/poster:	kvartals-
vis

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Alle	variabler	i	foregående	års	
priser	 og	 kjedeindekserte	 vo-
lumer

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	 variabler	 unntatt	 sektor	
S.13

2003-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2003-2009 2010

2000-2002:	 første	 innsending	
i	2011

2000-2002 2011

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

8 Alle	variabler 2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

12 Alle	variabler 2000-2005:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2005 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

13 Alle	variabler 2000-2006:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2006 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

20 Alle	 variabler	—	 løpende	 pri-
ser

2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

22 Alle	variabler 2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

26 Alle	variabler 2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

17.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Inntekter,	 sparing	 og	
nettofinansinvestering:	 post	
16-25:	reelle	verdier

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Folkemengde	 og	 sysselsetting	
—	kvartalsvis

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1 Folkemengde	 og	 sysselsetting	
—	årlig

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

1 Variabel	 D.5,	 D.6,	 D.7,	 D.8,	
D.9,	 K.2	 i	 løpende	 priser	 —	
kvartalsvis

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2007 2009

1 Variabel	 D.5,	 D.6,	 D.7,	 D.8,	
D.9,	 K.2	 i	 løpende	 priser	 —	
årlig

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2007 2009

1 Variabel	 B.1g,	 D.21,	 D.31,	
D.8	 i	 foregående	års	priser	og	
kjedeindekserte	volumer

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

3 Variabel	 B.1g,	 K.1,	 P.5	 —	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	volumer

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

8 Variabel	 D.4,	 D.5,	 D.6,	 D.7,	
D.8,	D.9,	P.5,	K.2

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2007 2009
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18.		 NEDERLAND

18.2.	 Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Produktskatter	minus	produkt-
subsidier	(D.21-D.31)	—	årlig

1980-1987:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1987 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Eksport	og	import	av	varer	og	
tjenester	(P.61,	P.62,	P.71,	P.72)

1980-1986:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1986 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	 i	 ideelle	 organisa-
sjoner,	 konsum	 i	 offentlig	
forvaltning	 (individuelt,	 P.31,	
og	 kollektivt,	 P.32),	 personlig	
konsum	 (P.41),	 lagerendringer	
(P.52)	 og	 anskaffelser	 minus	
avhending	av	verdigjenstander	
(P.53),	 import	 og	 eksport	 av	
varer	 og	 tjenester	 (P.61,	 P.62,	
P.71,	P.72)	i	foregående	års	pri-
ser	og	kjedeindekserte	volumer	
—	årlig

1980-1987:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1987 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Reell	disponibel	inntekt	(tabell	
109),	 reelle	 verdier	 —	 kvar-
talsvis

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Folkemengde	 og	 sysselsetting	
(tabell	110)	—	kvartalsvis

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting	 etter	 næring	 (ta-
bell	111)	—	kvartalsvis

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Yrkesaktiv	 befolkning	 (PEA),	
arbeidsledighet	 (EUN),	 sys-
selsetting	 (ETO),	 lønnstakere	
(EEM),	selvstendige	(ESE)	—	
årlig

1980-1986:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1986 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Lønnstakere	 og	 selvstendige	 i	
innenlandske	 produksjonsen-
heter:	næring	J-K	og	L-P,	per-
soner	—	årlig

1980-1986:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1986 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting	 —	 utførte	 time-
verk

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	 i	 husholdninger:	 inn-
deling	 etter	 varighet	 (tabell	
117)	—	årlig

1980-1989:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1989 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	 (P.7):	
geografisk	 inndeling	 (tabell	
120,	121)	—	kvartalsvis

1995-2000:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2000 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Løpende	priser:

Variabel	 P.1,	 P.2,	 B.1g,	 D.29-
D.39,	D.1,	D.11	for	næring	B,	
DC_DD,	DI,	DN

1980-1986:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1986 Skal	ikke	
sendes	inn

Variabel	 B.2n	 +	B.3n	 for	 næ-
ring	B,	CA_CB,	DC_DD,	DH_
DI,	DK_DN,	DH,	DO

1980-1986:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1986 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell nr. Variabel/post Unntak
Periode som 
omfattes av 

unntaket

Første 
innsending

3 Foregående års priser og kjed-
eindekserte volumer:

Variabel B.1G for næring B, 
CA_CB, DB_DE, DH_DN, 
J_K, O_P

1980-1987: skal ikke sendes 
inn

1980-1987 Skal ikke 
sendes inn

Variabel K.1 for næring B, 
CA_ CB, DC_DD, DH_DI, 
DK_DN, H_O

1980-1995: skal ikke sendes 
inn

1980-1995 Skal ikke 
sendes inn

3 Løpende priser:

Variabel P.5, P.52, P.53, innde-
ling etter næring

1980-1994: skal ikke sendes 
inn

1980-1994 Skal ikke 
sendes inn

Variabel P.51 for næring B, 
CA_CB, DC_DD, DI

1980-1986: skal ikke sendes 
inn

1980-1986 Skal ikke 
sendes inn

3 Foregående års priser og kjed-
eindekserte volumer:

Variabel P.5, P.52, P.53 1980-1987: skal ikke sendes 
inn

1980-1987 Skal ikke 
sendes inn

Variabel P.5, P.52, P.53, innde-
ling etter næring

1988-1995: skal ikke sendes 
inn

1988-1995 Skal ikke 
sendes inn

Variabel P.51 for næring B, 
CA_CB, DC_DD, DI

1980-1987: skal ikke sendes 
inn

1980-1987 Skal ikke 
sendes inn

3 Sysselsetting, lønnstakere: inn-
deling A31

1980-1986: skal ikke sendes 
inn

1980-1986 Skal ikke 
sendes inn

5 Alle variabler: COICOP-inn-
deling

1980-1986: skal ikke sendes 
inn

1980-1986 Skal ikke 
sendes inn

6, 7 Variabler: Skal ikke sendes inn for årene 
1995-2000

1995-2000

F.71, F.79 for (under)sektor 
S.1, S.11, S.12, S.121 + 122, 
S.121, S.122, S.123, S.124, 
S.125, S.14 + 15, S.14, S.15, 
S.2

For F.34 i 2008 er første inn-
sending i 2009

2008

F.34 for (under)sektor S.1, 
S.11, S.12, S.121 + 122, S.121, 
S.122, S.123, S.124, S.125, 
S.14 + 15, S.14, S.15, S.2

F.34 skal ikke sendes inn for 
årene 1995-2007

1995-2007

19.  ØSTERRIKE

19.1.  Unntak for tabeller

Tabell nr. Variabel/post Unntak
Periode som 
omfattes av 

unntaket

Første 
innsending

1, 3, 5, 22 Årlige data: kjedeindekserte 
volumer

2014: første innsending i 2015 2014 2015

1980-2013: skal ikke sendes 
inn

1980-2013 Skal ikke 
sendes inn
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19.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Sysselsetting:	utførte	 timeverk	
—	kvartalsvis

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting:	utførte	 timeverk	
—	årlig

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Sysselsetting:	utførte	timeverk 1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

13 Husholdningssektoren S.14	+	S.15	skal	sendes	inn

6,	7 Variabler:

F.511	Børsnoterte	aksjer
F.512	Ikke-børsnoterte	aksjer
F.513	Annen	egenkapital

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

10 Sysselsetting:	utførte	timeverk 2000-2007:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2007 2009

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

20 Variabel	 AN.111321	 og	
AN.111322

2000-2013:	 første	 innsending	
i	2012

2000-2013 2015

22 Variabel	 AN.111321	 og	
AN.111322

2000-2013:	 første	 innsending	
i	2015

2000-2013 2015

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

26 Variabel	AN.1111	Boliger 2000-2010:	 første	 innsending	
i	2012

2000-2010 2012

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

20.		 POLEN

20.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Alle	variabler/poster 2006-2007:	 innsending	 ved	
t	+12	måneder

2006-2007 2008

Første	 innsending	 ved	 t	 +	 9	
måneder	i	2009

2008 2009

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser.

2000-2006:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2006 2009
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20.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	 (post	 13-26):	
løpende	priser	og	reelle	verdier

1995-1998:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1998 2010

1 Lønn	(D.11)	—	kvartalsvis 2007:	første	innsending	i	2008 2007 2008

2001-2006:	 første	 innsending	
i	2009

2001-2006 2009

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 ikke-finansiell	 ikke-produ-
sert	kapital	(K.2)

2010:	første	innsending	i	2011 2010 2011

1995-2009:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2009 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting:	 selvstendige	 og	
lønnstakere:	 næringsinndeling	
A6

2007:	første	innsending	i	2008 2007 2008

2001-2006:	 første	 innsending	
i	2009

2001-2006 2009

1995-2000:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2000 Skal	ikke	
sendes	inn

2 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 ikke-finansiell	 ikke-produ-
sert	kapital	(K.2)

2010:	første	innsending	i	2011 2010 2011

1995-2009:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2009 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Lagerendringer	(P.52) 1995-1998:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1998 2010

3 Sysselsetting,	 inndeling	 etter	
næring

Data	 for	 2007:	 første	 innsen-
ding	i	2008

2007 2008

Data	for	2001-2006:	første	inn-
sending	i	2009

2001-2006 2009

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2001:	skal	ikke	sendes	inn

1995-2000 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Lønnskostnader,	 inndeling	 et-
ter	næring

Data	 for	 2007:	 første	 innsen-
ding	i	2008

2007 2008

Data	for	2001-2006:	første	inn-
sending	i	2009

2001-2006 2009

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2001:	skal	ikke	sendes	inn

1995-2000 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 ikke-finansiell	 ikke-produ-
sert	kapital	(K.2)

2010:	første	innsending	i	2011 2010 2011

1995-2009:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2009 Skal	ikke	
sendes	inn

10 Sysselsetting	 —	 utførte	 time-
verk

2008:	første	innsending	i	2009 2008 2009

1995-2007:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2007 Skal	ikke	
sendes	inn

11 Alle	 variabler:	 COFOG-grup-
per

1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

11 Anskaffelser	minus	avhending	
av	 ikke-finansiell	 ikke-produ-
sert	kapital	(K.2)

2010:	første	innsending	i	2011 2010 2011

1995-2009:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2009 Skal	ikke	
sendes	inn

11 Alle	 variabler:	 inndeling	 etter	
undersektor

1995-2001:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2001 2010

22 Inndeling	AN_F6† 1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

21.		 PORTUGAL

21.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Alle	variabler:

inndeling	A60 Innsending	ved	T	+	36	måneder

1980-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

inndeling	A31 1990-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1990-2007 2008

1980-1989:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1989 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Alle	variabler Innsending	ved	T	+	12	måneder

1980-1989:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1989 Skal	ikke	
sendes	inn

21.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Brutto	driftsresultat	og	blandet	
inntekt	 (B.2g	 +	 B.3g),	 skatter	
på	produksjon	og	import	(D.2)	
subsidier	 til	 produksjon	 og	
import	 (D.3),	 lønnskostnader	
(D.1),	 lønn	 (D.11)	 —	
kvartalsvis

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2010

1990-1994 2010

1 Bruttoprodukt	 (B.1g):	
produksjon	—	kvartalsvis

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Bruttoinvestering	 i	 fast	
realkapital	 (P.51):	 inndeling	
AN_F6	—	kvartalsvis

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Folkemengde	 og	 sysselsetting	
av	innlendinger	—	kvartalsvis

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2010

1990-1994 2010

1 Sysselsetting:	 inndeling	
etter	 næring	 —	 personer	 —	
kvartalsvis

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

1990-1994:	 første	 innsending	
i	2010

1990-1994 2010

1 Sysselsetting:	 Inndeling	 etter	
næring	—	utførte	 timeverk	—	
kvartalsvis

2000-2009:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2009 2010

1990-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting:	utførte	 timeverk	
—	årlig

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1980-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Konsum	 i	 husholdninger:	
inndeling	 etter	 varighet	 —	
kvartalsvis

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

1990-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Eksport	 (P.6)	 og	 import	
(P.7):	 geografisk	 inndeling:	
foregående	 års	 priser	 og	
kjedeindekserte	volumer

2007:	første	innsending	i	2008 2007 2008

3 Investering:	inndeling	AN_F6 Innsending	ved	T	+	36	måneder

1980-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Sysselsetting:	utførte	timeverk 2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1980-1989:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1989 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Variabler:
F.511	Børsnoterte	aksjer
F.512	Ikke-børsnoterte	aksjer
F.513	Annen	egenkapital

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2007 2008

8 Geografisk	inndeling	av	sektor	
S.2

Innsending	ved	T	+	12 1999-2009

1999-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1999-2009 2010

10 Sysselsetting:	inndeling	A6	—	
utførte	timeverk

2000-2006:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2006 2008

20 Bygge-	 og	 anleggsvirksomhet	
og	inndeling	i	boliger	og	andre	
bygninger

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2007 2009

22 Bygge-	 og	 anleggsvirksomhet	
og	inndeling	i	boliger	og	andre	
bygninger

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2007 2009
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22.		 ROMANIA

22.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	 variabler/poster	 —	
kvartalsvis

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster	—	årlig Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1990:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1990 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Alle	 variabler/poster	 —	
kvartalsvis

1995-1997:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1997 2008

1 Alle	variabler/poster	—	årlig 1995-1997:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1997 2008

2 Alle	 variabler:	 undersektor	
S.1311,	S.1313	og	S.1314

1995-2000:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2000 2008

6,	7 Alle	variabler 1995-1997:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1997 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	 variabler,	 undersektorer	
av	S.13

1998-2005:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1998-2005 Skal	ikke	
sendes	inn

10 Alle	variabler 1995-1997:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1997 2008

12 Alle	variabler 1995-1997:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1997 2008

13 Alle	variabler 1995-1997:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1997 2008

15 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser.

2000-2003:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2003 2008

16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser.

2000-2003:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2003 2008

20 Alle	variabler 2000-2004:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2004 Skal	ikke	
sendes	inn

22 Alle	variabler 1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2008 2010

22.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Inntekter,	 sparing	 og	 nettofi-
nansinvestering:	 (post	 13-26)	
—	kvartalsvis

1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2008 2010

1 Folkemengde,	 sysselsetting,	
lønnskostnader	—	kvartalsvis

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1995-1999:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Folkemengde,	 sysselsetting,	
lønnskostnader	—	årlig

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2007 2008

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2010

1995-1999 2010
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Sysselsetting 2000-2001:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2001 2008

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2000:	skal	ikke	sendes	inn

Før	2000 Skal	ikke	
sendes	inn

10 Sysselsetting	 i	 antall	 tusen	ut-
førte	timeverk

2000-2001:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2001 2008

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2000:	skal	ikke	sendes	inn

Før	2000 Skal	ikke	
sendes	inn

12 Sysselsetting	i	antall	tusen	per-
soner

2000-2001:	 første	 innsending	
i	2008

2000-2001 2008

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
2000:	skal	ikke	sendes	inn

Før	2000 Skal	ikke	
sendes	inn

23.		 SLOVENIA

23.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	variabler 1995-2001:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2001 Skal	ikke	
sendes	inn

11 Alle	variabler 1995-1998:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-1998 Skal	ikke	
sendes	inn

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser.

2000-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2003 Skal	ikke	
sendes	inn

20 Alle	variabler 2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

22 Alle	variabler 1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

23.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Bruttoprodukt	 (B.1g),	 løpende	
priser	—	kvartalsvis

1995-1999:	skal	ikke	sendes	inn 1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Sysselsetting.	 lønnstakere	 og	
selvstendige:	utførte	timeverk

2005-2007:	 første	 innsending	 i	
2008

2005-2007 2008

2000-2004:	 første	 innsending	 i	
2010

2000-2004 2010

1995-1999:	skal	ikke	sendes	inn 1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

2 Alle	 variabler:	 undersektor	
S.1311,	S.1313	og	S.1314

1995-1998:	 første	 innsending	 i	
2008

1995-1998 2008

3 Investering,	 alle	 variabler:	
inndeling	A6/A31/A60

Innsending	ved	T	+	14	måneder

1995-1999:	 første	 innsending	 i	
2008

1995-1999 2008

3 Sysselsetting:	utførte	timeverk 2005-2007:	 første	 innsending	 i	
2008

2005-2007 2008

2000-2004:	 første	 innsending	 i	
2010

2000-2004 2010

1995-1999:	skal	ikke	sendes	inn 1995-1999 Skal	ikke	
sendes	inn

8 Alle	variabler Innsending	ved	T	+	12	måneder	
fram	til	2010

2006-2009

1995-1999:	 første	 innsending	 i	
2010

1995-1999 2010

26 Boliger Første	innsending	i	2010 Fra	1995 2010

24.		 SLOVAKIA

24.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

Alle	
tabeller

Alle	variabler/poster Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

Før	1995 Skal	ikke	
sendes	inn

1,	3,	5,	15,	
16,	22

Alle	 variabler:	 foregående	
års	 priser	 og	 kjedeindekserte	
volumer

1995-1999:	 første	 innsending	
i	2008

1995-1999 2008

11 Alle	variabler 1995-2002:	 første	 innsending	
i	2008

1995-2002 2008

20 Alle	variabler 2000-2004:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2004 Skal	ikke	
sendes	inn

22 Alle	variabler 1995-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2003 Skal	ikke	
sendes	inn

24.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Investering:	inndeling	AN_F6† 1995-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2003 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

6,	7 Variabler	 (konsoliderte	 og	
ikke-konsoliderte	 transaksjo-
ner,	konsoliderte	og	 ikke-kon-
soliderte	balanser):
F.34	Finansielle	derivativer
F.51	Aksjer	 og	 annen	 egenka-
pital,	unntatt	andeler	i	verdipa-
pirfond
F.511	Børsnoterte	aksjer
F.512	Ikke-børsnoterte	aksjer
F.513	Annen	egenkapital
F.52	Andeler	i	verdipapirfond
F.611	 Husholdningenes	 net-
toformue	 i	 livsforsikringsre-
server
F.612	 Husholdningenes	 netto-
formue	i	pensjonskasser

1995-2004:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2004 Skal	ikke	
sendes	inn

6,	7 Alle	 variabler	 for	 undersektor	
S.123	 Andre	 finansinstitusjo-
ner	 og	 S.124	 Finansielle	 hjel-
peforetak

1995-2010:	 første	 innsending	
i	2011

1995-2010 2011

25.		 FINLAND

25.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Variabler	(kvartalsvis):

Anskaffelser	minus	avhending	
av	verdigjenstander	(P.53)

Data	 fra	 tidligere	 perioder	 før	
1995:	skal	ikke	sendes	inn

1990-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

Individuelt	 konsum	 i	 offentlig	
forvaltning	(P.31)

Skal	ikke	sendes	inn Fra	1990 Skal	ikke	
sendes	inn

Kollektivt	 konsum	 i	 offentlig	
forvaltning	(P.32)

Skal	ikke	sendes	inn Fra	1990 Skal	ikke	
sendes	inn

Personlig	konsum	(P.41) Skal	ikke	sendes	inn Fra	1990 Skal	ikke	
sendes	inn

1 Anskaffelser	minus	avhending	
av	verdigjenstander	—	årlig

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

3 Lagerendringer	og	anskaffelser	
minus	avhending	av	verdigjen-
stander	etter	næring

1980-1999:	 første	 innsending	
i	2009

1980-1999 2009

3 Inndeling	 i	 kontor-	 og	 data-
maskiner	 (AN.111321)	 og	 ra-
dio-,	 fjernsyns-	 og	 kommuni-
kasjonsutstyr	(AN.111322)

1980-1994:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-1994 Skal	ikke	
sendes	inn

5 Underavdelinger	av	CP100	Ut-
danning

2014:	innsending	i	2015 2014 2015

1980-2013:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2013 Skal	ikke	
sendes	inn
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

6,	7 F.41,	 F.42:	 inndeling	 i	 under-
sektor	 S.11,	 S.12,	 S.14,	 S.15	
og	S.2

1995-2004:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2004 Skal	ikke	
sendes	inn

20 Kontor-	 og	 datamaskiner	
(AN.111321)	 og	 radio-,	 fjern-
syns-	 og	 kommunikasjonsut-
styr	(AN.111322)

2000-2004:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2004 Skal	ikke	
sendes	inn

22 Kontor-	 og	 datamaskiner	
(AN.111321)	 og	 radio,	 fjern-
syns-	 og	 kommunikasjonsut-
styr	(AN.111322)

1995-2004:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1995-2004 Skal	ikke	
sendes	inn

26.		 SVERIGE

26.1.	 	Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Alle	variabler Innsending	ved	T	+	11

3 Alle	variabler 1980-1992:	første	innsending	
i	2009

1980-1992 2009

3 Inndeling	A60 Innsending	ved	T	+	23	
måneder

5 Alle	variabler 1980-1992:	første	innsending	
i	2009

1980-1992 2009

8 Alle	variabler Innsending	ved	T	+	11

26.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Variabler	(kvartalsvis):

Individuelt	konsum	(P.31)

Kollektivt	konsum	(P.32)

Sluttkonsum	 i	 husholdninger	
(P.4)

Personlig	konsum	(P.41)

1990-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1990-2007 2008

1 Eksport	 (P.6):	 geografisk	
inndeling	—	kvartalsvis

1990-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1990-2007 2008

1 Import	 (P.7):	 geografisk	
inndeling	—	kvartalsvis

1990-2007:	 første	 innsending	
i	2008

1990-2007 2008
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Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Inndeling	av	næring	50-52 1980-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

1980-2003 Skal	ikke	
sendes	inn

13 Husholdningssektoren S.14	+	S.15	skal	sendes	inn

15,	16 Inndeling	av	næring	50-52
Geografisk	inndeling

2000-2003:	 skal	 ikke	 sendes	
inn

2000-2003 Skal	ikke	
sendes	inn

17,	18,	19 Inndeling	av	næring	50-52
Geografisk	inndeling

2000:	skal	ikke	sendes	inn 2000 Skal	ikke	
sendes	inn

27.		 DET	FORENTE	KONGERIKE

27.1.		Unntak	for	tabeller

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

1 Alle	 berørte	 variabler:	 innde-
ling	A6—	kvartalsvis

1990-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1990-2008 2009

1 Alle	 berørte	 variabler:	 innde-
ling	A6	—	årlig

1980-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1980-2008 2009

15,	16 Alle	 variabler:	 foregående	 års	
priser.

2000-2007:	 første	 innsending	
i	2009

2000-2007 2009

17,	18,	19 Alle	variabler 2000-2005:	 første	 innsending	
i	2011

2000,	2005 2011

20 Alle	variabler 2000-2008:	 første	 innsending	
i	2010

2000-2008 2010

22 Alle	variabler 1995-2008:	 første	 innsending	
i	2010

Fra	1995 2010

27.2.		Unntak	for	enkelte	variabler/poster	i	tabellene

Tabell	nr. Variabel/post Unntak
Periode	som	
omfattes	av	
unntaket

Første	
innsending

3 Variabler:

Produksjon	(P.1)

Produktinnsats	(P.2)

Bruttoprodukt	(B.1g)

1980-2008:	 første	 innsending	
i	2009

1980-2008 2009

6 Alle	 variabler	—	 konsoliderte	
regnskaper

1995-2009:	 første	 innsending	
i	2010

1995-2009 2010

10 Bruttoinvestering	 i	 fast	 real-
kapital,	 sysselsetting	 i	 antall	
tusen	utførte	timeverk

1995-2007:	 første	 innsending	
i	2009

1995-2007 2009

13 Husholdningssektoren S.14	+	S.15	skal	sendes	inn»
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EUROPAPARLAMENTET	 OG	 RÅDET	 FOR	 DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	285,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

etter	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	henhold	til	rådsforordning	(EF)	nr.	322/97	av	17.	februar	
1997	 om	 fellesskapsstatistikker(3)	 skal	 det	 opprettes	 et	
flerårig	statistikkprogram	for	Fellesskapet.

2)	 I	 samsvar	 med	 nevnte	 forordning	 bør	 Fellesskapet	 til	
rett	 tid	 ha	 tilgang	 til	 statistiske	 opplysninger	 som	 på	
bakgrunn	 av	 medlemsstatenes	 grunnlovsbestemmelser	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	344	av	28.12.2007,	s.	15,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	75/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	protokoll	30	om	særlige	bestemmelser	om	organi-
seringen	av	samarbeidet	innen	statistikk,	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	
unions	tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	23.

(1)	 EUT	C	175	av	27.7.2007,	s.	8.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	12.	juli	2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT)	

og	rådsbeslutning	av	29.	november	2007.
(3)	 EFT	 L	 52	 av	 22.2.1997,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 kommisjons-

forordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

	 er	 sammenlignbare	 mellom	 medlemsstatene	 og	 deres	
territoriale	 enheter,	 og	 som	 er	 ajourførte,	 pålitelige,	
relevante	 og	 utarbeidet	 så	 effektivt	 som	 mulig,	 slik	 at	
Fellesskapet	 kan	 utforme,	 gjennomføre,	 overvåke	 og	
vurdere	sin	politikk.

3)	 For	 å	 sikre	 at	 de	 statistiske	 opplysningene	 innenfor	
Fellesskapet	er	sammenhengende	og	sammenlignbare,	må	
det	opprettes	et	femårig	statistikkprogram	for	Fellesskapet	
der	 det	 fastsettes	 retningslinjer,	 hovedområder	 og	 mål	
for	de	 tiltak	som	planlegges	med	hensyn	til	de	politiske	
prioriteringene.

4)	 Den	 særskilte	 metoden	 for	 utarbeiding	 av	
fellesskapsstatistikk	 krever	 et	 særlig	 nært	 samarbeid	
innenfor	et	statistikksystem	for	Fellesskapet	som	utvikles	
gjennom	Komiteen	for	statistikkprogrammet,	nedsatt	ved	
rådsbeslutning	 89/382/EØF,	 Euratom(4),	med	 hensyn	 til	
tilpasning	 av	 systemet,	 særlig	 gjennom	 innføring	 av	 de	
rettsakter	som	er	nødvendige	for	å	utarbeide	den	relevante	
fellesskapsstatistikken.	Det	må	tas	hensyn	til	byrden	som	
pålegges	 oppgavegiverne,	 enten	 de	 er	 foretak,	 sentrale,	
regionale	eller	 lokale	offentlige	instanser,	husholdninger	
eller	enkeltpersoner.

5)	 Fellesskapsstatistikker	 utarbeides	 innenfor	 rammen	 av	
femårsprogrammet	 gjennom	 et	 nært,	 samordnet	 og	 fast	
samarbeid	 mellom	 Eurostat	 og	 nasjonale	 myndigheter.	
For	dette	formål	bør	Eurostat	sørge	for	ulike	former	for	
samordning	 av	 de	 nasjonale	 myndigheter	 i	 et	 nettverk	
som	 utgjør	 det	 europeiske	 statistikksystem	 (ESS)	 for	
å	 sikre	 tilgang	 til	 statistikk	 til	 rett	 tid	med	 en	 standard	
som	 muliggjør	 nødvendig	 sammenlignbarhet	 mellom	
medlemsstatene	som	grunnlag	for	Den	europeiske	unions	
politikk.

(4)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSBESLUTNING	nr.	1578/2007/EF

av	11.	desember	2007

om	Fellesskapets	statistikkprogram	2008-2012(*)

2013/EØS/59/20
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6)	 Ved	utarbeidingen	og	spredningen	av	fellesskapsstatistikk	
i	 henhold	 til	 denne	 beslutning	 bør	medlemsstatenes	 og	
Fellesskapets	statistikkmyndigheter	overholde	prinsippene	
fastsatt	 i	 reglene	 for	 god	 praksis	 innenfor	 europeisk	
statistikk	 vedlagt	 kommisjonsrekommandasjonen	 av	
25.	 mai	 2005	 om	 medlemsstatenes	 og	 Fellesskapets	
statistikkmyndigheters	 uavhengighet,	 integritet	 og	
ansvar.	 I	den	forbindelse	bør	det	gjøres	en	 innsats	 for	å	
fremme	 tilnærming	 mellom	 de	 innsamlede	 statistiske	
opplysningene	 og	 muligheten	 for	 en	 vitenskapelig	
behandling	av	dem.

7)	 På	 bakgrunn	 av	 Kommisjonens	 melding	 til	
Europaparlamentet	og	Rådet	om	å	 redusere	svarbyrden,	
og	 om	 forenkling	 og	 prioriteringer	 på	 området	
fellesskapsstatistikk,	 bør	 det	 ved	 utarbeidingen	 av	
Kommisjonens	 årlige	 statistikkarbeidsprogrammer	 tas	
hensyn	til	behovet	for	fortløpende	revisjon	av	statistiske	
prioriteringer,	 herunder	 forenkling	 av	 prosesser	 og	
reduksjon	av	krav	av	avtakende	betydning,	for	å	dra	best	
mulig	nytte	av	tilgjengelige	ressurser.

8)	 For	 økt	 sammenheng	 og	 effektivitet	 i	 fellesskapstiltak	
for	 byer,	 og	 for	 å	 gjøre	 det	 mulig	 å	 foreta	 pålitelige	
sammenligninger,	 er	 det	 av	 hensyn	 til	 Fellesskapets	
statistiske	 formål	 nødvendig	 med	 en	 mer	 nøyaktig	
definisjon	av	begrepene	«byområde»	og	«tettbebyggelse».

9)	 Ettersom	målet	med	denne	beslutning,	som	er	å	opprette	
Fellesskapets	statistikkprogram	2008–2012,	ikke	kan	nås	
i	 tilstrekkelig	 grad	 av	 medlemsstatene	 og	 derfor	 bedre	
kan	nås	på	fellesskapsplan,	kan	Fellesskapet	treffe	tiltak	
i	samsvar	med	nærhetsprinsippet	som	fastsatt	i	traktatens	
artikkel	 5.	 I	 samsvar	med	 forholdsmessighetsprinsippet	
fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	denne	beslutning	ikke	lenger	
enn	det	som	er	nødvendig	for	å	nå	dette	målet.

10)	 I	 denne	 beslutning	 fastsettes	 det	 en	 finansiell	 ramme	
for	hele	programmets	varighet,	 som	utgjør	det	viktigste	
referansegrunnlaget	 for	 budsjettmyndigheten	 ved	 den	
årlige	 budsjettbehandlingen,	 som	definert	 i	 nr.	 37	 i	 den	
tverrinstitusjonelle	 avtalen	 av	 17.	 mai	 2006	 mellom	
Europaparlamentet,	 Rådet	 og	 Kommisjonen	 om	
budsjettdisiplin	og	god	økonomistyring(1).

11)	 Retningslinjene	 for	 fastsettelse	 av	 programmet	 er	 i	
samsvar	 med	 forordning	 (EF)	 nr.	 322/97	 blitt	 forelagt	
Komiteen	 for	 statistikkprogrammet,	 Den	 europeiske	
rådgivende	 komité	 for	 statistiske	 opplysninger	 på	 det	
økonomiske	og	sosiale	område,	nedsatt	ved	rådsbeslutning	
91/116/EØF(2),	 og	 Komiteen	 for	 penge-,	 finans-	 og	

(1)	 EUT	C	139	av	14.6.2006,	s.	1.
(2)	 EFT	L	59	av	6.3.1991,	s.	21.	Beslutningen	endret	ved	beslutning	97/255/EF	

(EFT	L	102	av	19.4.1997,	s.	32).

betalingsbalansestatistikk,	 nedsatt	 ved	 rådsbeslutning	
2006/856/EØF(3)	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Fastsettelse	av	statistikkprogrammet

Fellesskapets	 statistikkprogram	 for	 tidsrommet	 2008-2012	
(heretter	kalt	«programmet»)	opprettes	med	dette.	Programmet	
er	fastsatt	i	vedlegg	I	og	II.

I	vedlegg	I	fastsettes	retningslinjer,	hovedområder	og	mål	for	
de	 tiltakene	 som	 er	 planlagt	 for	 hele	 programmets	 varighet.	
Vedlegg	 II	 gir	 en	 oversikt	 over	 de	 statistikkene	 som	 er	
nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	 Den	 europeiske	 unions	
politikk.

Artikkel 2

Politiske	prioriteringer

1.	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 tilgjengelige	 ressurser	 hos	 de	
nasjonale	myndigheter	og	hos	Kommisjonen,	skal	programmet	
innrettes	 etter	 Fellesskapets	 viktigste	 politiske	 prioriteringer	
innenfor

a)	 velstand,	konkurranseevne,	nyskaping	og	vekst,

b)	 solidaritet	og	menneskelig	utvikling,

c)	 økonomisk,	 sosial	 og	 regional	 utjevning,	 bærekraftig	
utvikling	og	demografiske	utfordringer,

d)	 sikkerhet	og

e)	 ytterligere	utvidelse	av	Den	europeiske	union.

2.	 Programmets	overordnede	prioriteringer	og	allmenne	mål	
skal	omfattes	av	en	grundig	årlig	planlegging	 i	 samsvar	med	
forordning	(EF)	nr.	322/97.

Artikkel 3

Statistikkstyring	og	-kvalitet

Programmet	 skal	 gjennomføres	 i	 samsvar	 med	 prinsippene	
i	 reglene	 for	 god	 praksis	 innenfor	 europeisk	 statistikk,	 for	
å	 utarbeide	 og	 spre	 harmoniserte	 fellesskapsstatistikker	 av	
høy	 kvalitet,	 inndelt	 etter	 kjønn	 når	 det	 er	 hensiktsmessig,	
og	for	å	sikre	at	det	europeiske	statistikksystemet	som	helhet	
fungerer	 på	 en	 tilfredsstillende	måte.	Nasjonale	myndigheter	
og	Fellesskapets	statistikkmyndighet	skal

(3)	 EUT	L	332	av	30.11.2006,	s.	21.
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a)	 etablere	 et	 institusjonelt	 og	 organisatorisk	 miljø	
som	 fremmer	 effektiviteten	 og	 troverdigheten	 til	
nasjonale	 statistikkmyndigheter	 og	 Fellesskapets	
statistikkmyndigheter	 som	 utarbeider	 og	 sprer	 offisielle	
statistikker,	 herunder	 regionale	 statistikker	 basert	 på	
nomenklaturen	over	regionale	statistikkenheter	(NUTS),

b)	 overholde	 europeiske	 standarder,	 retningslinjer	
og	 regler	 for	 god	 praksis	 i	 de	 prosessene	 som	
nasjonale	 statistikkmyndigheter	 og	 Fellesskapets	
statistikkmyndigheter	 bruker	 når	 de	 organiserer,	 samler	
inn,	bearbeider	og	sprer	offisielle	statistikker,	og	etterstrebe	
et	renommé	for	god	forvaltning	og	effektivitet	for	å	styrke	
disse	statistikkenes	troverdighet,

c)	 sikre	 at	 fellesskapsstatistikkene	 er	 i	 samsvar	 med	 de	
europeiske	 kvalitetsstandardene	 og	 dekker	 behovene	 til	
institusjonelle	brukere	 i	Den	europeiske	union,	offentlige	
og	 regionale	 myndigheter,	 forskningsinstitusjoner,	
organisasjoner	 i	 det	 sivile	 samfunnet,	 foretak	 og	
offentligheten	i	sin	alminnelighet,

d)	 samarbeide	 med	 statistiske	 organer	 på	 internasjonalt	
nivå	 for	 å	 fremme	 bruken	 av	 internasjonale	 begreper,	
klassifiseringer	 og	 metoder	 i	 tråd	 med	 grunnleggende	
prinsipper	for	offisiell	statistikk,	vedtatt	ved	FNs	statistiske	
kontor	 14.	 april	 1994,	 særlig	 med	 hensyn	 til	 å	 sikre	
større	 sammenheng	 og	 bedre	 sammenlignbarhet	 mellom	
statistikker	på	verdensbasis,

e)	 etter	 anmodning	 og	 når	 det	 er	 berettiget,	 framskaffe	
nødvendig	 teknisk	 støtte	 når	 det	 gjelder	 organisering	 av	
statistikk,	 og	 muliggjøre	 utveksling	 av	 god	 praksis	 med	
andre	organer	eller	tredjestater,	og

f)	 legge	 vekt	 på	 kvaliteten	 på	 de	 statistiske	 opplysningene,	
særlig	 pålitelighet	 og	 sammenlignbarhet,	 samtidig	 som	
de	 sikrer	den	kronologiske	kontinuiteten	 i	de	 innsamlede	
opplysningene	 og	 muligheten	 for	 en	 vitenskapelig	
behandling	av	dem.

Artikkel 4

Prioritering,	effektivitet	og	fleksibilitet

1.	 Programmet	 skal	 sikre	 fortsatt	 statistisk	 underlag	 for	
beslutninger	og	vurderinger	på	Fellesskapets	aktuelle	politiske	
områder,	og	yte	statistisk	bistand	ved	viktige	tilleggskrav	som	
oppstår	i	forbindelse	med	nye	politiske	fellesskapsinitiativer.

2.	 Kommisjonen	 skal	 ved	 utarbeidingen	 av	 de	
årlige	 statistikkarbeidsprogrammene	 ta	 hensyn	 til	
kostnadseffektiviteten	 til	 statistikkene	 som	 er	 utarbeidet,	 og	
sikre	 en	 fortløpende	 revisjon	 av	 statistiske	 prioriteringer,	 for	
å	dra	best	mulig	nytte	av	medlemsstatenes	og	Kommisjonens	
tilgjengelige	 ressurser,	 og	 for	 gjøre	 byrden	 som	 er	 pålagt	
oppgavegiverne,	 så	 liten	 som	mulig.	 Ved	 prioriteringen	 skal	
det	 tas	 sikte	 på	 å	 avveie	 ytterligere	 kostnader	 og	 byrder	 ved	
nye	 statistikkrav	 gjennom	 å	 senke	 statistikkravene	 på	 de	

eksisterende	områdene	av	fellesskapsstatistikkene,	og	den	skal	
foretas	i	nært	samarbeid	med	medlemsstatene.

3.	 Ved	utarbeidingen	av	de	årlige	statistikkarbeidsprogram-
mene	 kan	 Kommisjonen	 foreta	 forhåndsundersøkelser	 av	 de	
økonomiske	 følgene	 av	 all	 planlagt	 ny	 statistisk	 virksomhet	
som	innebærer	en	betydelig	tilleggsbyrde	for	medlemsstatene.

4.	 Programmet	 skal	 sikre	 utviklingen	 av	 virkemidler	 som	
muliggjør	 omprioritering	 av	 statistisk	 virksomhet,	 som	 øker	
fleksibiliteten	 til	 det	 europeiske	 statistikksystemet	 og	 gjør	
systemet	bedre	egnet	til	å	møte	endrede	brukerbehov	så	snart	
de	oppstår.

5.	 Programmet	 skal	 sikre	 innsyn,	 der	 det	 blant	 annet	 tas	
hensyn	 til	artikkel	1	nr.	1	og	2	 i	kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	 1104/2006	 av	 18.	 juli	 2006	 om	 endring	 av	 forordning	
(EF)	nr.	831/2002	om	gjennomføring	av	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	322/97	om	fellesskapsstatistikker,	med	hensyn	til	tilgang	til	
fortrolige	opplysninger	for	vitenskapelige	formål(1).

Artikkel 5

Finansiering

1.	 Den	 finansielle	 rammen	 for	 gjennomføringen	 av	
dette	 programmet	 for	 tidsrommet	 2008-2012	 fastsettes	 til	
274	200	000	euro.

2.	 De	 årlige	 bevilgningene	 skal	 godkjennes	 av	
budsjettmyndigheten	innenfor	den	finansielle	rammen.

Artikkel 6

Rapportering

1.	 Kommisjonen	 skal	 etter	 samråd	 med	 Komiteen	 for	
statistikkprogrammet	framlegge	en	foreløpig	framdriftsrapport	
som	 skal	 oversendes	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 senest	 i	
juni	 2010.	Rapporten	 skal	 særlig	 omhandle	 andre	 halvdel	 av	
det	nåværende	programmet	og	spørsmålet	om	hvilket	tidsrom	
det	 neste	 flerårige	 statistikkprogrammet	 skal	 omfatte,	 der	
det	 tas	 hensyn	 til	 Europaparlamentets	 mandat.	 I	 forbindelse	
med	 gjennomføringen	 av	 programmet	 skal	 rapporten	
dessuten	 inneholde	 en	 foreløpig	 analyse	 av	 hvilken	 virkning	
den	 foreslåtte	 reduserte	 administrative	 byrden	 har	 hatt	 på	
konkurranseevnen	 til	 små	 og	 mellomstore	 bedrifter,	 og	 av	
delingen	 av	 den	 økonomiske	 byrden	 mellom	 Fellesskapets	
og	 medlemsstatenes	 budsjett.	 I	 rapporten	 skal	 det	 dessuten	
rettes	 særlig	oppmerksomhet	mot	 spørsmålet	om	nødvendige	
datasett,	verktøyer	og	metoder	som	skal	danne	grunnlaget	for	
utarbeidingen	av	upartiske	og	objektive	analyser	av	den	sosiale	
og	økonomiske	innvirkningen	på	viktige	områder	som	krever	
kontinuerlig	 overvåking	 og	 gjennomgåelse,	 som	 den	 felles	
landbrukspolitikk,	 tjenestene	i	det	 indre	marked	og	den	neste	
flerårige	finansielle	rammen.

(1)	 EUT	L	197	av	19.7.2006,	s.	3.
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2.	 Ved	 utløpet	 av	 det	 tidsrommet	 programmet	 omfatter	
skal	 Kommisjonen,	 etter	 samråd	 med	 Komiteen	 for	
statistikkprogrammet,	 framlegge	 en	 vurderingsrapport	 om	
gjennomføringen	 av	 programmet	 der	 den	 tar	 hensyn	 til	
uavhengige	 sakkyndiges	 synspunkter.	 Rapporten	 skal	 være	
fullført	 innen	 utgangen	 av	 2013,	 og	 skal	 deretter	 framlegges	
for	Europaparlamentet	og	Rådet.

3.	 Rapportering	 om	 resultatet	 av	 omprioriteringen,	
herunder	 beregninger	 av	 kostnader	 og	 byrder	 som	 følge	
av	 statistiske	 prosjekter	 og	 områder	 som	 omfattes	 av	 dette	
statistikkprogrammet	samt	en	vurdering	av	nye	statistikkbehov,	
særlig	 ny	 fellesskapspolitikk,	 skal	 inngå	 i	 den	 foreløpige	
framdriftsrapporten	og	den	endelige	vurderingsrapporten.

Artikkel 7

Denne	 beslutning	 trer	 i	 kraft	 den	 tredje	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Utferdiget	i	Strasbourg,	11.	desember	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann
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VEDLEGG I

FEMÅRIG	STATISTIKKPROGRAM:	OVERGRIPENDE	SPØRSMÅL

Dette	vedlegg	berører	overgripende	aspekter	av	strategisk	betydning	for	fellesskapsstatistikkens	utvikling	på	mellomlang	
og	lang	sikt.	Det	gjøres	først	rede	for	hvordan	statistikkpolitikken	i	seg	selv	bidrar	til	europeisk	integrasjon,	deretter	
beskrives	det	europeiske	statistikksystemets	(ESS)	generelle	kjennetegn	samt	samarbeidet	med	brukere	og	produsenter,	
og	til	slutt	de	viktigste	virkemidlene	som	Fellesskapet	bruker	i	samarbeid	med	nasjonale	myndigheter.	I	dette	vedlegg	
oppsummeres	de	viktigste	målene	som	skal	nås	og	initiativene	som	skal	tas	for	hvert	av	disse	aspektene	i	løpet	av	denne	
femårsperioden.

1.	 Statistikkens	rolle	i	europeisk	integrasjon

Pålitelige	statistiske	opplysninger	om	den	økonomiske,	sosiale	og	miljømessige	situasjonen	i	EU	og	om	de	tilsvarende	
forhold	på	nasjonalt	og	regionalt	plan	er	en	nødvendig	forutsetning	for	den	europeiske	integrasjonsprosessen.	De	gir	
EUs	 institusjoner,	medlemsstater	 og	borgere	nødvendige	 faktiske	opplysninger	 til	 å	 vurdere	behovet	 for	 europeiske	
politiske	 initiativer	 og	 framdriften	 i	 dem.	 Harmoniserte	 og	 sammenlignbare	 statistikker	 er	 også	 uunnværlige	 for	
offentlighetens	forståelse	av	Europa,	borgernes	deltaking	i	debatten	og	den	demokratiske	prosessen	om	Europas	framtid	
samt	for	markedsdeltakernes	deltaking	i	det	indre	marked.

Et	mer	fullstendig	og	utvidet	EU	gjenspeiles	i	det	europeiske	statistikksystemet	i	seg	selv:	ESS’	strategier	og	tiltak	omfatter	
fortløpende	harmonisering	av	begreper,	definisjoner	og	metoder	og,	om	nødvendig,	integrering	av	produksjonsprosesser	
og	innføring	av	felles	samvirkende	systemer.	ESS	må	imidlertid	videreutvikle	sine	strukturer,	strategier	og	tiltak	for	
å	sikre	at	systemet	opprettholder	og	utvikler	den	kvalitet	og	effektivitet	som	er	nødvendig	for	å	kunne	oppfylle	alle	
brukerbehov.	Forskning	på	offisielle	statistikker	kan	blant	annet	bidra	 til	videreutvikling	av	fellesskapsstatistikkenes	
infrastruktur,	effektivitet	og	kvalitet.

Målene	for	denne	programperioden	er	å

—	 ytterligere	harmonisere,	utvikle	og	innføre	det	«felles	statistikkspråk»	som	består	av	begreper,	klassifiseringer	og	
metoder.	Et	av	de	viktigste	tiltakene	på	dette	området	er	revisjonen	av	det	europeiske	nasjonalregnskapssystem	og	
anvendelsen	av	standarden	for	næringsgruppering,	NACE	Rev.	2,

—	 utarbeide	 et	 europeisk	 statistikkregister	 av	 flernasjonale	 foretaksgrupper	 og	 integrere	 det	 i	
statistikkproduksjonsprosessene,

—	 videreutvikle	 og	 innføre	 standarder	 og	 felles	 verktøyer	 for	 effektiv	 og	 sikker	 utveksling	 av	 statistiske	 data	 og	
metadata	i	ESS	i	samarbeid	med	andre	berørte	kommisjonskontorer,	Det	europeiske	system	av	sentralbanker	og	
internasjonale	organisasjoner.	Disse	standardene	får	anvendelse	på	alle	berørte	områder,

—	 utarbeide	og	innføre	et	metadatalager	som	er	tilgjengelig	for	brukere	og	produsenter,	slik	at	data	og	metadata	kan	
koples	sammen	gjennom	hele	dataproduksjonssyklusen,

—	 fremme	 økt	 bruk	 av	 Internett,	 ikke	 bare	 for	 spredning	 til	 sluttbrukerne,	 men	 også	 til	 andre	 deler	 av	
statistikkproduksjonsprosessen,

—	 utarbeide	 og	 innføre	 politikk	 og	 verktøyer	 for	 harmonisert	 forvaltning	 av	 fortrolige	 opplysninger	 i	 ESS.	 Det	
vil	 særlig	utarbeides	og	 innføres	harmoniserte	metoder	 som	kan	gi	autoriserte	 forskere	 tilgang	 til	 anonymiserte	
mikrodata	som	er	innsamlet	for	å	utarbeide	fellesskapsstatistikker.	Risikoen	for	videreformidling	av	fortrolige	data	
vil	 bli	 vurdert	 på	 hensiktsmessig	måte,	 og	 det	 skal	 utarbeides	 tekniske	metoder	 for	 å	 forenkle	 tilgangen	 til	 og	
delingen	av	statistiske	opplysninger,

—	 utarbeide	metoder	for	utveksling	av	verktøyer	innenfor	ESS,	og	fremme	bruken	av	programvare	med	åpen	kilde	til	
dette	formål,	og

—	 innføre	metoder	for	å	forbedre	den	praktiske	bruken	av	resultatene	av	forskning	i	offisielle	statistikker.
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2.	 Forbindelser	med	deltakere

2.1.		 Det europeiske statistikksystemet

Eurostat	har	ansvaret	for	å	sikre	utarbeidingen	av	fellesskapsstatistikker	for	EUs	politiske	formål.	Effektiv	utarbeiding	
av	 fellesskapsstatistikkene	 som	 omfattes	 av	 dette	 programmet,	 der	 medlemsstatenes	 myndigheter	 har	 ansvaret	 for	
utarbeidingen	av	harmoniserte	nasjonale	statistikker,	og	Eurostat	har	ansvaret	for	utarbeidingen	av	fellesskapsstatistikker	
på	 grunnlag	 av	 opplysninger	 som	 hovedsakelig	 leveres	 av	 de	 nasjonale	 statistikkmyndighetene,	 krever	 et	 nært	 og	
samordnet	samarbeid.	Dette	samarbeidet	oppnås	gjennom	ESS.

ESS	er	partnerskapet	som	omfatter	Eurostat,	nasjonale	statistikkontorer	og	andre	nasjonale	statistiske	organer	som	i	hver	
medlemsstat	har	ansvaret	for	utarbeiding	og	spredning	av	europeiske	statistikker	i	samsvar	med	prinsippene	i	reglene	for	
god	praksis	innenfor	europeisk	statistikk.	Eurostat	vil	sikre	den	nødvendige	forvaltningen	og	samordningen	av	denne	
strukturen	for	å	sikre	rettidig	levering	av	statistikker	som	støtter	EUs	politiske	behov.

Utveksling	av	erfaring,	beste	praksis,	 fagkunnskap	og	viktige	 tekniske	metoder	blant	medlemmene	av	ESS	er	også	
en	grunnleggende	forutsetning	for	at	systemet	skal	 fungere	problemfritt.	Dette	fremmes	gjennom	utviklingen	av	det	
europeiske	utdanningsprogrammet	innenfor	statistikk.

Målene	for	denne	programperioden	er

—	 for	Kommisjonen	og	medlemsstatene	 å	 ta	 hensiktsmessige	 initiativer	 for	 å	 etterkomme	 reglene	 for	god	praksis	
innenfor	europeisk	statistikk,

—	 å	opprette	Det	europeiske	rådgivende	organ	for	statistikkstyring,	som	skal	utfylle	styringsstrukturen,

—	 å	undersøke	mulighetene	for	kvalitetsmerking	av	europeiske	offisielle	statistikkaggregater	i	forundersøkelser	for	
utarbeiding	av	egnede	framgangsmåter,	standarder	og	kriterier	for	dette	formål,	og

—	 å	sikre	at	det	europeiske	utdanningsprogrammet	innenfor	statistikk	tar	sikte	på	å	forbedre	den	generelle	kvaliteten	på	
europeiske	statistikker	ved	å	heve	nivået	på	statistikernes	kvalifikasjoner,	fremme	deres	uavhengighet,	oppmuntre	
både	teoretisk	og	praktisk	opplæring	samt	utveksle	erfaring	og	beste	praksis.

2.2.	 Samarbeid med brukerne

En	tett	og	fortløpende	dialog	med	brukerne	av	fellesskapsstatistikker	om	deres	behov,	faktiske	bruk	og	prioriteringer	
er	 nødvendig.	 Det	 nåværende	 samarbeidet	 med	 brukerne	 er	 nyttig	 og	 omfatter	 blant	 annet	 virksomhet	 innenfor	
Den	 europeiske	 rådgivende	 komité	 for	 statistiske	 opplysninger	 på	 det	 økonomiske	 og	 sosiale	 område	 (CEIES)
(1),	 samarbeid	med	 europeiske	 sammenslutninger	 av	 foretak	 og	 formelle	 diskusjoner	med	Kommisjonens	 kontorer	
om	statistikkarbeidsprogrammet.	Ettersom	antallet	brukere	av	 fellesskapsstatistikker	øker	og	det	blir	 større	ulikhet	 i	
brukernes	behov,	må	imidlertid	Eurostat	ytterligere	styrke	dialogen	mellom	ESS	og	brukerne.

Målene	for	denne	programperioden	er	å

—	 redusere	avstanden	mellom	brukerne	og	de	 som	utarbeider	 statistikkene	ved	å	 forbedre	kommunikasjonen	med	
ulike	grupper	og	nettverk	av	brukere,

—	 foreta	proaktive	undersøkelser	av	brukernes	behov,	slik	at	ESS	kan	dekke	nye	behov	på	en	mer	effektiv	måte,	og

—	 styrke	CEIES,	slik	at	fellesskapsstatistikkene	kan	bli	mer	brukerrettet.

(1)	 Kommisjonen	har	foreslått	å	erstatte	CEIES	med	Den	europeiske	rådgivende	komité	for	statistiske	opplysninger.
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2.3.		 Teknisk samarbeid med tredjestater

Samspillet	mellom	EU	og	nabostatene	og	andre	regioner	og	stater	over	hele	verden	krever	pålitelige	offisielle	statistikker	
om	økonomiske	og	sosiale	forhold	i	disse	statene.	Et	omfattende	faglig	samarbeid	pågår	for	å	bygge	opp	disse	statenes	
statistikkapasitet	og	levere	de	statistikkene	som	er	nødvendige	for	forvaltningen	av	EUs	politikk.	Dette	gjelder	særlig	
kandidatstatene.	I	dette	samarbeidet	utnyttes	sakkunnskapen	til	mange	partnere	i	ESS.

Målet	for	denne	programperioden	er	å

—	 forberede	og	gjennomføre	regionale	utviklingsprogrammer	og	sikre	en	nær	forbindelse	mellom	statistikktiltak	og	
EU-programmenes	mer	omfattende	mål.

2.4.		 Samarbeid med internasjonale organisasjoner

Statistikk	skal	ikke	bare	kunne	sammenlignes	mellom	medlemsstater,	men	også	på	et	bredere	internasjonalt	plan,	og	
mange	områder	av	ESS	bygger	på	internasjonalt	vedtatte	metoder.	I	mange	tilfeller	leder	ESS	an	og	utvikler	standarder	
før	de	verdensomspennende	standardene	utvikles.	I	slike	tilfeller	er	det	viktig	at	de	verdensomspennende	metodene	tar	
hensyn	til	den	europeiske	utviklingen.	Internasjonalt	samarbeid	omfatter	dessuten	felles	forvaltning	av	større	prosjekter	
og	samordning	av	arbeidsprogrammer	og	datainnsamlingsvirksomhet	for	å	unngå	dobbeltarbeid.

Erfaringen	viser	at	et	samordnet,	 felles	ståsted	er	viktig	for	at	EUs	prioriteringer	skal	ha	 innflytelse	på	dagsordenen	
og	 utviklingen	 og	 harmoniseringen	 av	 de	 internasjonale	 statistikksystemene.	 Det	 er	 derfor	 tatt	 initiativ	 til	 grundig	
forberedelse	og	samordning	av	EUs	standpunkter	i	forkant	av	internasjonale	møter	på	høyt	nivå.

Målene	for	denne	programperioden	er	å

—	 sikre	at	EU	alltid	er	representert	og	eventuelt	samordner	sine	standpunkter	i	de	viktigste	internasjonale	statistikkfora	
og	på	EUs	prioriterte	politiske	områder,	og

—	 fremme	 internasjonalt	 samarbeid	 og	 samordning	 av	 arbeidsprogrammer	 for	 å	 unngå	 dobbeltarbeid	 og	 forbedre	
internasjonal	statistikks	sammenlignbarhet.

3.	 Virkemidler

3.1.		 Bedre regelverk

I	 artikkel	 3	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 322/97	 fastsettes	 tre	 typer	 «statistiske	 enkelttiltak»	 som	 kan	 brukes	 ved	
gjennomføring	av	Fellesskapets	statistikkprogram:	 for	det	 første,	 regelverk	som	er	vedtatt	etter	 framgangsmåten	 for	
medbestemmelse,	 og	 som	 kan	 gi	 Kommisjonen	 gjennomføringsmyndighet;	 for	 det	 andre,	 de	 tiltak	 som	 på	 meget	
begrensede	vilkår	 treffes	 av	Kommisjonen	direkte,	der	 tiltaket	 ikke	kan	vare	 lenger	 enn	ett	 år,	 der	de	opplysninger	
som	skal	 innsamles,	 allerede	skal	 foreligge	eller	være	 tilgjengelige	 for	de	ansvarlige	nasjonale	myndigheter,	og	der	
alle	tilleggskostnader	som	påløper	på	nasjonalt	plan	som	følge	av	tiltaket,	skal	dekkes	av	Kommisjonen;	for	det	tredje,	
avtaler	mellom	Eurostat	og	medlemsstatenes	myndigheter.

I	de	fleste	tilfeller	der	innsamling	av	statistikk	kreves,	skal	vedtakelse	av	regelverk	i	henhold	til	traktatens	bestemmelser	
velges.	Dette	vil	være	basert	på	en	realistisk	regelverkspolitikk	i	samsvar	med	Kommisjonens	politikk	for	et	enklere	og	
mer	målrettet	regelverk.	Nye	regelverkstiltak	vil	bli	grundig	forberedt	sammen	med	deltakerne,	og	de	skal	være	rettet	
mot	brukernes	behov,	unngå	overdreven	byrde	på	oppgavegiverne	og	ta	behørig	hensyn	til	prioriteringer,	kostnader	og	
gjennomføringsmuligheter.

Målene	for	denne	programperioden	er	å	ta	initiativ	til	å

—	 erstatte	avtaler	med	fellesskapsregelverk	på	visse	områder	der	fellesskapsstatistikker	er	utarbeidet	regelmessig	og	
nå	kan	erstattes,

—	 omarbeide	og	forenkle	regelverket	på	statistikkområder	der	Fellesskapets	regelverk	er	komplisert,	og

—	 oppheve	 eller	 revidere	 regelverket	 på	 statistikkområder	 der	 Fellesskapets	 regelverk	 ikke	 effektivt	 gjenspeiler	
brukernes	behov	og	prioriteringer	samt	den	sosioøkonomiske	og	teknologiske	situasjonen.
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3.2.		 Samsvarskontroll

Kvaliteten	på	fellesskapsstatistikken	omfatter	–	i	tillegg	til	de	vitenskapelige	kravene	–	det	grunnleggende	kravet	om	
samsvar	med	traktatens	prinsipper	og	det	avledede	regelverk.	Derfor	prioriteres	en	grundig	og	systematisk	overvåking	
av	anvendelsen	av	regelverket.	En	helhetlig	og	sammenhengende	samsvarsstrategi	som	tar	utgangspunkt	i	prinsippene	
om	 en	 realistisk	 regelverkspolitikk,	 og	medlemsstatenes	 forpliktelse	 til	 systematisk	 å	 anvende	 statistikkregelverket,	
vil	bli	brukt	sammen	med	en	sammenhengende	og	systematisk	samsvarskontroll.	Samsvarskontrollen	innebærer	nær	
kontakt	med	vedkommende	nasjonale	myndigheter	i	alle	faser	av	kontrollen.

Målet	for	denne	programperioden	er	å

—	 sikre	systematisk	kontroll	av	samsvar	med	Fellesskapets	regelverk.

3.3.		 Bedre evne til å dekke brukernes behov

For	å	forbedre	statistikktjenestene	til	brukerne	og	for	å	forbedre	ESS’	effektivitet	generelt,	må	det	legges	større	vekt	
på	de	viktigste	behovene	 i	europeisk	politikk.	 I	særlige	 tilfeller	vil	dette	bygge	på	den	«europeiske	 tilnærmingen	til	
statistikk»,	 en	 pragmatisk	 tilnærming	 for	 å	 forenkle	 utarbeidingen	 av	 europeiske	 statistikkaggregater	 som	 er	 særlig	
viktige	for	fellesskapspolitikken.	I	tillegg	må	ESS’	fleksibilitet	og	evne	til	raskt	å	dekke	endrede	brukerbehov	styrkes.

Målene	for	denne	programperioden	er	å

—	 forbedre	sammenhengen	på	 tvers	av	statistikksystemene,	bedre	evnen	 til	å	dekke	brukerbehov	ved	å	kombinere	
forskjellige	statistiske	kilder,

—	 utvide	bruken	av	tilleggsundersøkelser	i	fellesskapsundersøkelser	i	særskilte	tilfeller,	noe	som	vil	gi	økt	lydhørhet	
overfor	nye	behov,

—	 i	 større	grad	differensiere	krav	avhengig	 av	 statenes	vekt	 i	 europeiske	 statistikkaggregater,	 noe	 som	vil	 føre	 til	
betydelig	 lavere	 kostnader	 for	 enkelte	 nasjonale	 myndigheter,	 lette	 byrden	 som	 er	 pålagt	 oppgavegiverne,	 og	
dessuten	gi	EUs	statistikkaggregater	større	aktualitet,	og

—	 i	 særskilte	 tilfeller	 bruke	 europeiske	 utvalg	 slik	 at	 det	 på	 europeisk	 aggregatnivå	 leveres	 opplysninger	 av	 god	
kvalitet,	noe	som	gir	bedre	sammenheng	og	sammenlignbarhet	og	effektiviserer	produksjonsprosessene.

3.4.	 Økonomisk støtte til tiltak som bidrar til Fellesskapets mål

For	å	sikre	at	brukernes	behov	dekkes	raskt,	kan	Kommisjonen	støtte	utarbeidingen	av	statistikker	og	kapasitetsoppbygging	
i	ESS	gjennom	å	tildele	servicekontrakter	eller	inngå	tilskuddsavtaler.	Denne	støtten	må	ta	hensyn	til	at	den	økonomiske	
byrden	deles	mellom	EUs	og	medlemsstatenes	budsjetter	 i	 forbindelse	med	gjennomføringen	av	programmet	(og	 til	
forholdene	i	hver	enkelt	medlemsstat),	særlig	i	tilfeller	der	den	europeiske	tilnærmingen	til	statistikk	brukes.

Målene	for	denne	programperioden	er	å

—	 tildele	servicekontrakter	og	inngå	avtaler	for	å	sikre	best	mulig	statistikkutarbeiding	og	kapasitetsoppbygging	i	ESS	
med	best	mulig	utnytting	av	tilgjengelige	ressurser,	og

—	 etterstrebe	 effektivisering	 og	 forenkling	 av	 framgangsmåtene	 for	 tilskuddsforvaltning,	 med	 forbehold	 om	
rådsforordning	 (EF,	Euratom)	nr.	 1605/2002	 av	25.	 juni	 2002	om	finansreglementet	 som	 får	 anvendelse	 på	De	
europeiske	fellesskaps	budsjett(1).

(1)	 EFT	 L	 248	 av	 16.9.2002,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 forordning	 (EF,	 Euratom)	 nr.	 1995/2006	 (EUT	 L	 390	 av	
30.12.2006,	s.	1).
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3.5. Utnyttelse av partnernes sakkunnskap til fellesskapsformål

For	 å	 oppnå	 ESS’	 mål	 og	 sikre	 nødvendig	 forbedring	 av	 programmer,	 prosesser	 og	 produkter	 for	 å	 dekke	 økte	
brukerbehov	kreves	ikke	bare	tilstrekkelige	ressurser,	men	også	kreativitet	og	kompetanse	innenfor	hele	ESS.	Derfor	vil	
det	bli	innført	nye	måter	å	strukturere	den	praktiske	organiseringen	av	visse	virksomheter	på	–	utnytting	av	sakkunnskap	
og	beste	praksis	når	de	er	tilgjengelige	–	for	å	skape	synergi	og	forbedre	effektiviteten	og	kvaliteten	generelt.

Målet	for	denne	programperioden	er	å

—	 innføre	eller	videreutvikle	 felles	 strukturer,	verktøyer	og	prosesser	 (f.eks.	ESSnet	–	samarbeidsnettverk	mellom	
partnerne	 i	ESS	med	mål	om	å	unngå	dobbeltarbeid	og	dermed	øke	effektiviteten)	med	deltaking	av	nasjonale	
myndigheter	 og	 berørte	 EU-kontorer,	 som	 kan	 fremme	 visse	 medlemsstaters	 spesialisering	 innenfor	 særskilt	
statistikkvirksomhet,	noe	hele	ESS	kan	dra	nytte	av.

3.6.		 Spredning

Spredningsmålene	og	spredningsverktøyene	vil	gjennomgå	betydelige	endringer	i	løpet	av	programperioden,	noe	som	
ikke	bare	vil	endre	selve	spredningsfunksjonen	betydelig,	men	som	også	vil	ha	en	betydelig	innvirkning	på	de	andre	
fasene	i	den	statistiske	produksjonsprosessen.

Med	 sin	 raske	 utvikling	 i	 kapasitet	 og	 tilgjengelighet	 vil	 Internett	 bli	 det	 viktigste	 verktøyet	 for	 spredning	 av	
statistiske	 opplysninger	 i	 framtiden.	 Det	 vil	 øke	 det	 potensielle	 antallet	 brukere	 betydelig,	 og	 dermed	 skape	 nye	
spredningsmuligheter.	 Det	 vil	 dessuten	 åpne	muligheten	 for	 et	 tettere	 samarbeid	mellom	 Eurostat	 og	 de	 nasjonale	
statistikkontorene.	 Internett	 fører	 imidlertid	 med	 seg	 betydelige,	 nye	 utfordringer	 med	 hensyn	 til	 brukervennlig	
framstilling	av	opplysninger	som	hjelper	brukerne	med	å	finne,	vise	og	forstå	statistikk.	Den	nåværende	spredningen	
av	papirpublikasjoner	og	elektroniske	medier	 som	 ikke	er	på	nett,	må	utvikles	 som	utfyllende	 spredningsverktøyer.	
Hensiktsmessig	brukerstøtte	og	kommunikasjon	med	brukergrupper	er	viktige	deler	av	effektiv	spredning.

Målene	for	denne	programperioden	er	å

—	 utvikle	Eurostats	nettsted	med	hensyn	til	 innhold,	brukervennlighet	og	funksjonalitet,	slik	at	det	samsvarer	med	
beste	praksis,	og

—	 øke	 samarbeidet	med	 andre	 spredningsplattformer	 i	 ESS	 og	med	 andre	 EU-kontorer	 for	 å	 forenkle	 bruken	 av	
nettsteder	og	øke	verdien	av	statistiske	opplysninger	for	brukerne.

3.7.		 Nytte- og kostnadsbalanse

Fellesskapets	 statistikksystem	 må	 sørge	 for	 likevekt	 mellom	 behovet	 for	 opplysninger	 til	 bruk	 for	 Fellesskapets	
politikk	og	de	ressurser	som	er	nødvendige	både	på	fellesskapsplan	og	på	nasjonalt	og	regionalt	plan	for	å	framskaffe	
opplysningene.	Det	er	særlig	viktig	å	framskaffe	de	nødvendige	ressurser	på	nasjonalt	plan	for	å	kunne	møte	behovene	for	
statistiske	opplysninger	i	forbindelse	med	EUs	politiske	beslutninger.	Det	er	også	viktig	å	bevare	tilstrekkelig	smidighet	
slik	at	de	nasjonale	myndighetene	kan	benytte	de	mest	kostnadseffektive	løsningene	for	å	oppfylle	Fellesskapets	behov	
for	statistiske	opplysninger.

Prioriteringer	vil	bli	fastsatt	på	grunnlag	av	tre	overordnede,	veiledende	prinsipper:

—	 vurdering	av	brukerbehovene,	herunder	relevansen	for	politikken	på	fellesskapsplan,

—	 vurdering	av	kostnadene	 for	oppgavegiverne,	medlemsstatene	og	Kommisjonen	ved	bruk	av	 for	 eksempel	EUs	
nettokostnadsmodell	eller	standardkostnadsmodellen,	og

—	 vurdering	av	 særskilte	 statistikkspørsmål	 som	er	viktige	 for	visse	 statistikkers	kostnadseffektivitet,	 herunder	 en	
avveining	mellom	forskjellige	deler	av	statistikkvaliteten,	f.eks.	«nøyaktighet»	og	«aktualitet»	samt	mulighetene	
for	fleksible	innberetningsforpliktelser	med	fokus	på	viktige	europeiske	behov.
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For	 å	 oppnå	 en	 samlet	 kostnadseffektivitet	 som	er	 best	mulig,	 og	 for	 å	 oppnå	 en	 avveid	 prioritering	 av	 former	 for	
virksomhet	 innenfor	 de	 årlige	 statistikkarbeidsprogrammene,	 vil	 disse	 prinsippene	 bli	 brukt	 på	 en	 åpen	 måte	 og	
i	 samsvar	 med	 praktiske	 retningslinjer	 som	 skal	 utvikles	 og	 brukes	 av	 Eurostat	 i	 samarbeid	 med	 de	 nasjonale	
statistikkmyndighetene.

Målene	for	denne	programperioden	er	å

—	 innføre	 metoder	 for	 grundig,	 trinnvis	 revisjon	 av	 eksisterende	 områder	 av	 fellesskapsstatistikkene	 og	 for	
en	 vurdering	 av	 nye	 eller	 betydelig	 endrede	 brukerkrav.	 Dette	 er	 viktig	 for	 den	 fortløpende	 forbedringen	 av	
fellesskapsstatistikkene	ved	å	fastsette	hvilke	krav	som	kan	reduseres	eller	sløyfes,	samt	for	innføringen	av	reviderte	
eller	nye	statistikkinitiativer,

—	 la	alle	områder	som	omfattes	av	dette	programmet,	gjennomgå	en	kostnadseffektivitetsanalyse	som	innledes	med	
en	beregning	av	kostnadsbyrden	og	åpner	for	en	systematisk	omprioritering	innen	utgangen	av	programperioden	
2008–2012.	En	handlingsplan	for	hele	prosessen	vil	bli	iverksatt	innen	de	første	seks	månedene	av	programperioden	
2008–2012,

—	 la	alle	nye	statistikkprosjekter	eller	større	revisjoner	av	eksisterende	statistikker	som	sannsynligvis	vil	innebære	en	
betydelig	tilleggsbyrde	for	opplysningsgiverne,	særlig	foretak,	gjennomgå	en	kostnadseffektivitetsanalyse	før	de	
gjennomføres,

—	 fastsette	 mål	 for	 begrensningen	 eller	 reduksjonen	 av	 de	 samlede	 kostnadene	 og	 byrdene	 som	 veiledning	 for	
revisjons-	og	omprioriteringsprosessen,

—	 sikre	at	byrden	ved	rapportering	står	i	forhold	til	brukerbehovene	og	ikke	er	urimelig	stor	for	oppgavegiverne,	særlig	
for	små	og	mellomstore	bedrifter.	Det	vil	bli	vedtatt	tiltak	for	å	overvåke	byrden	ved	rapportering	og	for	å	redusere	
mest	mulig	byrden.	Økt	bruk	av	administrative	opplysninger	til	statistiske	formål	vil	være	et	viktig	redskap	i	den	
forbindelse,	og

—	 i	den	grad	det	er	mulig,	bruke	eksisterende	opplysninger	til	å	oppfylle	nye	statistikkrav.

_________
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VEDLEGG II

FEMÅRIG	STATISTIKKPROGRAM:	MÅL	OG	TILTAK

Dette	vedlegg	gir	 en	oversikt	over	 statistikkbehov	og	 statistikkrav	på	bakgrunn	av	Den	europeiske	unions	politiske	
behov.	 Etter	 det	 innledende	 avsnittet	 om	 overgripende	 statistikkvirksomhet	 som	 støtter	 de	 overordnede	 politiske	
prioriteringene,	 følger	en	 inndeling	av	disse	behovene	etter	avdelinger	 i	 traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap	(EF-traktaten).	Dette	kan	føre	til	gjentakelser,	ettersom	statistisk	virksomhet	bidrar	til	flere	enn	én	avdeling.	
For	hvert	politiske	område	gir	dette	vedlegg	den	rettslige	rammen,	den	nåværende	situasjonen	og	de	viktigste	initiativene	
som	skal	tas	innenfor	denne	femårsperioden.

Prioriteringer	som	Kommisjonen	har	 fastsatt,	vil	bli	diskutert	med	medlemsstatene	hvert	år	 for	å	 framskaffe	 forslag	
til	 forenkling	 av	 de	 statistiskkravene	 som	 skal	 integreres	 i	 arbeidet	 med	 å	 vedta	 nye	 rettslige	 grunnlag	 og	 deres	
gjennomføringstiltak.	 Beste	 praksis	 for	 datainnsamling	 vil	 bli	 diskutert	 regelmessig	 med	 og	 utvekslet	 mellom	
medlemsstatene	for	å	fremme	forenkling	og	modernisering	av	datainnsamlingsmetoder	som	vil	redusere	byrden	som	er	
pålagt	oppgavegiverne.

OVERGRIPENDE	STATISTIKKVIRKSOMHET	SOM	STØTTER	FELLESSKAPETS	OVERORDNEDE	
POLITISKE	PRIORITERINGER

Strukturindikatorer	og	indikatorer	for	bærekraftig	utvikling

Re t t s l i g 	 r amme

Lisboa-strategien,	som	ble	vedtatt	av	Det	europeiske	råd	23.	og	24.	mars	2000,	dannet	grunnlaget	for	strukturindikatorene	
som	hovedsakelig	er	rettet	mot	økonomisk	vekst	og	sysselsetting	som	fastsatt	i	de	integrerte	retningslinjene	for	vekst	og	
sysselsetting	i	2005	(EF-traktatens	artikkel	99).	Indikatorer	for	bærekraftig	utvikling	har	fått	et	nytt	grunnlag	gjennom	
strategien	for	bærekraftig	utvikling	som	ble	vedtatt	av	Det	europeiske	råd	i	Brussel	15.	og	16.	juni	2006.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Statistikk	og	indikatorer	er	nødvendige	for	å	overvåke	gjennomføringen	og	virkningen	av	både	Lisboa-strategien	og	
strategien	for	bærekraftig	utvikling,	ettersom	begge	er	overgripende	av	natur.	Indikatorene	må	kontinuerlig	endres	etter	
faktiske	behov	og	for	å	forbedre	kvaliteten	på	opplysningene	som	gis	til	offentligheten.

Enkelte	 områder	 –	 som	 næringsmiddeltrygghet	 og	 -kvalitet,	 kjemikalier	 og	 plantevernmidler,	 helse	 og	 miljø,	
foretaksansvar,	biologisk	mangfold,	naturressurser,	 transport,	økosystemer	 i	havet,	gode	styringsmåter	og	finansielle	
tjenester	–	er	ennå	ikke	tilstrekkelig	omfattet	av	indikatorer.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Strukturindikatorene	 og	 indikatorene	 for	 bærekraftig	 utvikling	 vil	 bli	 tilpasset	 nye	 brukerbehov	 og	 særskilte	
nasjonale	programmer,	der	det	tas	hensyn	til	generelle	rammer	som	f.eks.	nasjonalregnskapene.

—	 Nye	 indikatorer	 for	 bærekraftig	 utvikling	 vil	 bli	 utviklet	 i	 samarbeid	 med	 andre	 kommisjonskontorer	 og	 Det	
europeiske	miljøvernbyrå	 for	å	møte	eksisterende	og	nye	behov,	særlig	på	områdene	næringsmiddeltrygghet	og	
-kvalitet,	 kjemikalier	 og	 plantevernmidler,	 helse	 og	 miljø,	 foretaksansvar,	 biologisk	 mangfold,	 naturressurser,	
transport,	økosystemer	 i	havet,	 arealbruk	og	gode	 styringsmåter.	Regional	 fordeling	vil	bli	videreutviklet	på	en	
egnet	måte.

—	 Kvaliteten	 på	 eksisterende	 indikatorer	 vil	 bli	 forbedret,	 og	 opplysningene	 om	 kvaliteten	 på	 offentliggjorte	
indikatorer	vil	bli	ferdigstilt.

—	 Kommunikasjon	om	både	strukturindikatorer	og	indikatorer	for	bærekraftig	utvikling	vil	bli	styrket	i	samsvar	med	
de	underliggende	strategiers	betydning.

Utvidelse

Re t t s l i g 	 r amme

I	 forbindelse	med	 tiltredelsesforhandlingene	må	Kommisjonen	kunne	 råde	over	 en	 fullstendig	 samling	av	pålitelige	
statistikker	som	med	hensyn	til	metode	er	sammenlignbare	med	statistikkene	i	medlemsstatene.	Den	statistiske	bistanden	
til	nye	stater,	medlemsstater,	kandidatstater	og	potensielle	kandidatstater	styres	av	en	sterk	rettslig	ramme,	herunder	
tiltredelsesaktene	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1085/2006	av	17.	juli	2006	om	opprettelse	av	en	ordning	for	bistand	før	
tiltredelse	(IPA)(1).

(1)	 EUT	L	210	av	31.7.2006,	s.	82.
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D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Samtidig	som	målene	på	området	statistisk	bistand	skal	nås,	står	EU	overfor	tre	ganske	forskjellige	utfordringer:

—	 å	 innlemme	eventuelle	nye	medlemmer	 i	 fellesskapsordningene,	herunder	 f.eks.	budsjettene	 for	egne	midler	og	
strukturfondene	samt	alle	andre	emneområder	og	programmer,

—	 å	forberede	kandidatene	grundig	før	tiltredelsen	ved	å	ta	del	i	forhandlingsprosessen	og	følge	opp	de	forpliktelsene	
de	inngår	under	forhandlingene	fram	til	tiltredelsen,	og

—	 fortsette	med	å	forberede	resten	av	søkerstatene	og	å	hjelpe	dem	med	overholde	gjeldende	fellesskapsregelverk	fullt	
ut.

Dette	 stiller	 strenge	 krav	 til	 kandidatenes	 statistikkproduksjon.	Grunnleggende	 økonomisk	 statistikk	 er	 uunnværlig,	
herunder	 fordelingen	 av	 bruttonasjonalprodukt	 på	 de	 enkelte	 sektorer	 og	 regioner,	 befolkning,	 sysselsetting	 osv.	
Andre	viktige	statistikker	er	de	som	måler	gjennomføringen	av	det	 indre	marked,	varehandel,	handel	med	 tjenester,	
etableringsadgang,	betalingsbalanse,	kapitalstrømmer,	bevegelighet	for	personer,	industriproduksjon	og	industristruktur	
osv.	Det	er	dessuten	krav	til	statistikk	innenfor	sektorer	som	er	følsomme	ved	tiltredelsesforhandlinger,	og	som	berører	
grunnleggende	EU-politikk	som	landbruk,	transport,	regionene	og	miljøet.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Innsamlingen	av	sammenlignbare	opplysninger	på	viktige	politiske	områder	skal	styrkes	foran	forhandlinger	og	til	
intern	bruk	i	Kommisjonen.

—	 Bistand	 til	 nye	 medlemsstater,	 kandidatstater	 og	 potensielle	 kandidatstater	 fortsetter	 for	 å	 tilpasse	 deres	
statistikksystemer	til	Fellesskapets	krav.

AVDELING	I

FRITT	VAREBYTTE

Re t t s l i g 	 r amme

EF-traktatens	artikkel	133	(den	felles	handelspolitikk).

Rettsakter	som	omfatter	relevante	statistikkområder:	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	638/2004	av	31.	mars	
2004	om	fellesskapsstatistikk	over	varehandel	mellom	medlemsstatene(1),	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	184/2005	av	12.	januar	2005	om	fellesskapsstatistikk	over	betalingsbalanse,	internasjonal	handel	med	tjenester	og	
direkte	investering	i/fra	utlandet(2).

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Tilpasningene	av	handelsstatistikkregelverket,	fortrinnsvis	med	hensyn	til	Intrastat-forordningen,	gjennomføringen	av	
Intrastat-rapporteringssystemet	i	de	nye	medlemsstatene	og	reduksjonen	i	antallet	poster	i	den	kombinerte	nomenklatur	
var	noen	av	de	viktigste	resultatene	i	den	forrige	programperioden.	Denne	utviklingen	ble	gjennomført	for	bedre	å	kunne	
møte	behovene	til	brukerne	av	statistiske	opplysninger	både	på	fellesskaps-	og	medlemsskapsplan,	for	å	åpne	for	en	
korrekt	tolkning	av	den	makroøkonomiske	utviklingen	og	en	vurdering	av	EUs	og	medlemsstatenes	konkurranseevne.	
Samtidig	 ble	 innsamlingen	 og	 bearbeidingen	 av	 statistiske	 opplysninger	 effektivisert,	 noe	 som	 reduserte	 den	
administrative	byrden	som	er	pålagt	dem	som	leverer	statistiske	opplysninger.	Disse	resultatene	er	stort	sett	i	tråd	med	
målene	for	Lisboa-strategien.

For	perioden	2008–2012	vil	målet	være	å	fortsette	forenklingsarbeidet,	harmoniseringen	av	forskjellige	typer	statistikker	
over	 internasjonalt	 varebytte	 samt	 betalingsbalansestatistikkene,	 samtidig	 som	mulighetene	 undersøkes	 for	 å	 knytte	
opplysninger	for	handelsstatistikk	og	nomenklaturer	til	andre	typer	statistikk,	særlig	handelsstatistikk	og	nomenklaturer	
over	industriell	virksomhet.	Dette	vil	være	ytterligere	et	skritt	i	retning	av	en	enklere,	mer	åpen	og	forståelig	ramme	
for	utarbeiding	og	bruk	av	handelsstatistikk,	noe	som	vil	ytterligere	redusere	den	administrative	byrden	for	foretak	og	
dermed	fremme	europeisk	økonomis	konkurransestilling.	Samtidig	vil	sammenknyttingen	av	ulike	typer	statistikk	gjøre	
det	mulig	å	på	nye	måter	analysere	økonomisk	og	strukturell	utvikling	og	bærekraftig	bruk	av	ressurser	innenfor	EU.

(1)	 EUT	L	102	av	7.4.2004,	s.	1.
(2)	 EUT	L	35	av	8.2.2005,	s.	23.	Forordningen	endret	ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	602/2006	(EUT	L	106	av	19.4.2006,	s.	10).
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De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Kommisjonen	vil	 senest	 i	2010	 foreslå	et	 enveissystem	eller	 innføring	av	en	metode	 som	fører	 til	 en	betydelig	
reduksjon	 i	 den	 statistiske	 byrden	 for	 Intrastat,	 der	 det	 tas	 behørig	 hensyn	 til	 forundersøkelser	 av	 kvaliteten,	
herunder	statistikkenes	aktualitet.

—	 Det	vil	bli	utarbeidet	metoder	og	verktøyer	med	henblikk	på	bedre	 integrering	av	de	ulike	 typene	av	statistiske	
opplysninger	som	kreves	av	foretakene.

—	 Samsvaret	 mellom	 varehandelsstatistikk	 og	 betalingsbalansestatistikk	 vil	 bli	 ytterligere	 forbedret.	 På	 lang	 sikt	
er	 målet	 å	 utvikle	 et	 integrert	 handelsstatistikksystem	 som	 gjenspeiler	 strømmen	 av	 varer,	 tjenester	 og	 andre	
handelsstrømmer	på	tvers	av	landegrensene	på	en	sammenhengende	og	metodisk	ensartet	måte.

AVDELING	II

LANDBRUK

Re t t s l i g 	 r amme

Landbruksstatistikken	gjenspeiler	landbrukets	store	integrasjon	i	EU,	betydningen	av	den	felles	landbrukspolitikk	i	EU-
budsjettet	og	landbruksstatistikkens	avgjørende	rolle	i	beslutningstakingsprosessen	innenfor	den	felles	landbrukspolitikk.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Den	 tradisjonelle	 landbruksstatistikken	 vil	 fortsette	 å	 være	 avgjørende	 for	 den	 felles	 landbrukspolitikk	
(markedsforvaltning),	 og	 må	 styrkes	 og	 forenkles.	 På	 den	 annen	 side	 vil	 nye	 politiske	 spørsmål	 (utvikling	 av	
landdistriktene,	overholdelse	av	miljøregelverket,	miljøpåvirkninger,	næringsmiddeltrygghet)	kreve	strukturstatistikk	
som	eventuelt	kan	utarbeides	mindre	hyppig,	men	som	skal	dekke	behovet	for	detaljerte	og	i	blant	særskilte,	geografiske	
fordelinger	som	svarer	til	f.eks.	romdata	om	jord,	vannskille	og	biologisk	mangfold.	Landbrukstellingen	i	2010	vil	være	
en	meget	verdifull	kilde	i	den	forbindelse.

I	 et	 av	 de	 viktigste	 forslagene	 som	 omfattes	 av	 kommisjonsmeldingen	 «Europeisk	 handlingsplan	 for	 økologiske	
næringsmidler	og	landbruk»	fra	2004,	legges	det	vekt	på	en	opplysningsbasert	utvikling	av	markedet	for	økologiske	
næringsmidler.	 Med	 dette	 for	 øye	 planlegges	 innsamling	 av	 statistiske	 opplysninger	 om	 både	 framstilling	 og	
markedsføring	av	økologiske	produkter.	Den	rettslige	strukturen	til	EUs	system	for	landbruksstatistikk	vil	bli	forenklet	
i	nær	framtid,	og	vil	bli	innført	i	EU	og	i	kandidatstatene.

Det	vil	bli	lagt	særlig	vekt	på	utviklingen	av	særskilte	indikatorer	for	miljømessig	og	bærekraftig	forvaltning	av	skoger	
og	treindustrien.	EUs	handlingsplan	for	skog	vil	måtte	overvåkes	etter	iverksettingsfasen	som	er	planlagt	til	2006–2007.

Fiskeristatistikkprogrammet	vil	omfatte	fortsatt	gjennomføring	av	eksisterende	regelverk,	herunder	akvakulturstatistikk,	
utarbeiding	av	sosioøkonomiske	og	bærekraftige	 indikatorer	samt	utarbeiding	av	forsyningsbalanser	 for	fiskerivarer.	
Eurostat	vil	følge	utviklingen	av	den	foreslåtte	sjøfartspolitikken,	og	tilpasse	sitt	arbeidsprogram	deretter.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 En	landbrukstelling	vil	 i	prinsippet	bli	gjennomført	i	2009–2010	i	samsvar	med	rettsakter	samt	en	undersøkelse	
av	vingårder	hvert	 tiende	år.	Resultatene	av	2007-undersøkelsen	om	strukturen	 til	driftsenheter	 i	 landbruket	vil	
foreligge	i	2008	(sammen	med	resultatene	av	2007-undersøkelsen	om	frukttrær).

—	 Undersøkelser	av	produksjonsmetoder	innenfor	landbruket,	av	arealbruk,	ressursbruk	og	økologisk	landbruk	vil	bli	
utført	i	samsvar	med	rettsakter.

—	 Pågående	undersøkelser	av	avlinger	og	husdyrproduksjon	vil	bli	utført	i	samsvar	med	reviderte	rettsakter	som	vil	ta	
sikte	på	å	integrere	og	forenkle	eksisterende	regelverk	og	redusere	svarbyrden.

—	 Den	pågående	forundersøkelsen	om	inntektene	på	området	landbrukshusholdninger	vil	bli	vurdert.
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—	 Indikatorene	 for	utvikling	av	 landdistriktene	og	 indikatorene	 for	miljøvennlig	 landbruk	vil	bli	videreutviklet	og	
gjort	tilgjengelige.

—	 Det	 vil	 bli	 lagt	 særlig	 vekt	 på	 utarbeidingen	 av	 et	 mer	 effektivt	 system	 for	 innsamling	 og	 validering	 av	
landbruksstatistikk.

—	 Nye	 statistiske	opplysninger	vil	 bli	 utarbeidet	 og	brukt	 som	veiledning	 til	 den	 foreslåtte	 sjøfartspolitikken	 som	
Kommisjonen	er	i	ferd	med	å	utarbeide.

AVDELING	III

FRI	BEVEGELIGHET	FOR	PERSONER,	TJENESTER	OG	KAPITAL(1)

Re t t s l i g 	 r amme

Fri	 bevegelighet	 for	 kapital	 og	 tjenester	 er	 avgjørende	 for	 det	 indre	marked.	De	 tilhører	 de	 såkalte	 grunnleggende	
friheter,	som	er	viktige	for	det	indre	marked.	Kommisjonen	har	i	forbindelse	med	sitt	ansvar	for	overvåking	av	korrekt	
og	rettidig	gjennomføring	av	EF-traktatens	bestemmelser	om	fri	bevegelighet	for	kapital	og	tjenester	behov	for	pålitelige	
og	sammenlignbare	statistiske	opplysninger.

De	relevante	bestemmelsene	om	fri	bevegelighet	for	kapital	finnes	i	EF-traktatens	artikkel	56–60.	Adgangen	til	å	yte	
tjenester	over	landegrensene	er	fastsatt	i	traktatens	artikkel	49.

Følgende	 rettsakter	 omfatter	 relevante	 statistikkområder:	 forordning	 (EF)	 nr.	 184/2005,	 europaparlaments-	 og	
rådsvedtak	nr.	1608/2003/EF	av	22.	 juli	2003	om	utarbeiding	og	utvikling	av	fellesskapsstatistikkar	over	vitskap	og	
teknologi(2),	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	716/2007	av	20.	juni	2007	om	fellesskapsstatistikker	over	
utenlandske	datterforetaks	struktur	og	virksomhet(3),	forslag	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	om	statistikk	over	
foretaksstrukturer.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Den	økende	betydningen	 av	 fri	 bevegelighet	 for	 tjenester	 og	 kapital	 fører	 til	 større	 etterspørsel	 etter	 statistikker	 av	
høy	kvalitet.	Utfordringen	er	å	offentliggjøre	relevante	opplysninger	til	rett	tid	og	tilpasse	systemet	etter	de	politiske	
beslutningstakernes	endrede	krav,	samtidig	som	byrden	for	oppgavegiverne	holdes	på	et	lavt	nivå.

Siden	2006	har	gjennomføringen	av	forordningen	om	betalingsbalanse	ført	til	bedre	kvaliteten	på	opplysningene	om	
handel	med	tjenester	og	direkte	investeringer.	Statistikker	over	utenlandske	datterselskaper	vil	dessuten	gjøre	det	mulig	
å	måle	globaliseringen	av	produksjonssystemer.	Statistikken	som	produseres,	vil	fortsatt	omfatte	handel	med	stater	både	
utenfor	og	innenfor	EU,	og	oppfyller	dermed	det	indre	markeds	behov.

Den	 økende	 betydningen	 av	 flernasjonale	 foretak	 vil	 kreve	 nye	 former	 for	 datainnsamling.	 Den	 nye	 forordningen	
om	foretaksregistre	omfatter	overføring	av	primærdata	om	flernasjonale	foretaksgrupper	til	Eurostat	og	tilbakeføring	
av	 harmoniserte	 opplysninger	 til	medlemsstatene,	 slik	 at	 det	 kan	 opprettes	 et	 fellesskapsregister	 over	 flernasjonale	
foretaksgrupper	(EuroGroups),	som	vil	være	innført	fullt	ut	fra	og	med	2008.

Regelmessig	 utarbeiding	 av	 kvalitetsstatistikker	 over	 posttjenester	 er	 avgjørende	 for	 europeiske	 politiske	
beslutningstakere,	nasjonale	tilsynsmyndigheter	og	leverandører	av	posttjenester,	for	å	bidra	til	utviklingen	mot	et	åpent	
postmarked.	Nærmere	regler	for	datainnsamlingen	vil	bygge	på	vurderingen	av	forsøksprosjektet	fra	2006,	for	å	sikre	
opplysninger	av	høy	kvalitet.

Internasjonaliseringen	 av	 forskning	 og	 utvikling	 (FoU)	 og	 av	 tilhørende	 menneskelige	 ressurser	 er	 av	 avgjørende	
betydning	for	den	europeiske	økonomis	prestasjonsevne.	Det	er	derfor	viktig	å	samle	inn	opplysninger	om	forskning	og	
utvikling	i	forbindelse	med	betalingsbalanser,	utenlandske	datterforetaks	handelsstatistikker	og	tiltak	for	flernasjonale	
foretak.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Standarden	for	næringsgruppering,	NACE	Rev.	2,	med	en	mer	detaljert	fordeling	av	tjenester,	vil	få	anvendelse	på	
alle	berørte	områder.

(1)	 Fri	bevegelighet	for	personer	omhandles	i	avdeling	IV.
(2)	 EUT	L	230	av	16.9.2003,	s.	1.
(3)	 EUT	L	171	av	29.6.2007,	s.	17.
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—	 Gjennomføring	og	ajourføring	av	viktig	 regelverk	 (betalingsbalanse,	 internasjonal	handel	med	 tjenester,	direkte	
investering	investeringer	i/fra	utlandet	og	utenlandske	datterforetak).

—	 Forbedret	måling	av	internasjonaliseringen	av	forskning	og	utvikling	vil	bli	etterstrebet.

—	 Arbeid	med	statistikker	over	oppholdstillatelser,	herunder	borgere	både	fra	EU	og	fra	tredjestater,	vil	fortsette	så	
lenge	det	er	behov	for	slike	opplysninger	innenfor	fellesskapspolitikken.

AVDELING	IV

VISA,	ASYL,	INNVANDRING	OG	ANNEN	POLITIKK	I	FORBINDELSE	MED	FRI	BEVEGELIGHET	FOR	
PERSONER(1)

Re t t s l i g 	 r amme

I	den	grad	det	er	nødvendig	for	utøvelsen	av	Fellesskapets	virksomhet,	vil	det	utarbeides	statistikker	over	migrasjon	
og	 asyl	 samt	 kriminalitet	 og	 strafferett,	 for	 å	 dekke	 nye	 statistikkbehov	 til	 støtte	 for	Kommisjonens	 handlingsplan	
for	 gjennomføring	 av	Haag-programmet	 om	 rettferdighet,	 frihet	 og	 sikkerhet.	 Handlingsplanen	 omfatter	 forslag	 til	
forvaltning	av	migrasjonsstrømmer,	sosial	og	økonomisk	integrering	av	innvandrere,	grensekontroller,	asyl	og	styrking	
av	sikkerhet	gjennom	felles	 tiltak	mot	kriminalitet,	 særlig	organisert	kriminalitet.	En	betydelig	bedre	 tilgjengelighet	
til	og	kvalitet	på	statistikkene	vil	bli	nødvendig	for	å	støtte	disse	tiltakene.	Dette	er	særlig	tilfellet	for	innføringen	av	
de	fire	nye	fondene	som	er	foreslått	innenfor	rammeprogrammet	om	solidaritet	og	forvaltning	av	migrasjonsstrømmer	
for	 tidsrommet	2007–2013.	Dette	arbeidet	 innledes	 før	2008,	men	vil	 fortsette	gjennom	dette	statistikkprogrammets	
varighet	og	etter	at	det	er	avsluttet.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Fellesskapsstatistikker	over	migrasjon	og	asyl	preges	for	tiden	av	store	problemer	med	manglende	opplysninger	og	dårlig	
harmonisering.	Tiltak	 for	å	bekjempe	disse	svakhetene	er	 igangsatt,	og	vil	 fortsette	gjennom	hele	programperioden.	
Disse	forbedringene	vil	bli	gjennomført	ved	hjelp	av	nytt	regelverk	for	fellesskapsstatistikker	over	migrasjon	og	asyl	
i	de	 første	årene	av	programmet.	Mulighetene	på	området	kriminalstatistikk	vil	bli	undersøkt	videre	 i	 samsvar	EUs	
handlingsplan	 2006–2010	 om	 en	 sammenhengende	 og	 omfattende	 ramme	 for	måling	 av	 kriminalitet	 og	 strafferett.	
Hvorvidt	et	rettslig	grunnlag	for	disse	statistikkene	kan	og	bør	innføres,	vil	bli	undersøkt.

På	grunn	av	de	store	forskjellene	mellom	nasjonale	administrative	og	statistiske	systemer	for	migrasjon	og	asyl	og	for	
kriminalitet	og	strafferett	vil	tiltakene	for	å	forbedre	statistikkenes	sammenlignbarhet	ha	fokus	på	harmoniseringen	av	de	
statistiske	resultatene	snarere	enn	på	innføringen	av	felles	opplysningskilder	og	framgangsmåter.	I	visse	tilfeller	(f.eks.	
statistikker	over	organisert	kriminalitet)	kan	det	imidlertid	være	nødvendig	å	utarbeide	nye	opplysningskilder.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Gjennomføringen	av	regelverket	for	fellesskapsstatistikker	over	migrasjon	og	asyl	vil	bli	fullført.	Dette	vil	gi	en	
ramme	 for	 pågående	 tiltak	 for	 å	 styrke	 statistikkenes	 tilgjengelighet,	 sammenlignbarhet,	 aktualitet	 og	 politiske	
relevans.

—	 Statistikker	 som	 gir	 sosioøkonomiske	 opplysninger	 om	 innvandrergrupper,	 vil	 bli	 utarbeidet	 og	 inndelt	 etter	
kjønn	når	det	er	hensiktsmessig,	herunder	gjennomføring	av	tilleggsundersøkelser	i	arbeidskraftundersøkelsen	og	
innsamling	av	opplysninger	om	innvandrere	som	en	del	av	Fellesskapets	folketellingsprogram	for	2011.

—	 Den	 pågående	 forskningen	 på	 muligheten	 for	 fellesskapsstatistikker	 over	 kriminalitet	 (herunder	 organisert	
kriminalitet),	kriminalitetsofre	og	strafferett	vil	fortsette.

(1)	 Vedtakelse	av	tiltak	på	området	politisamarbeid	og	strafferettslig	samarbeid	omfattes	ikke	av	EF-traktatens	avdeling	IV,	men	av	
avdeling	VI	 i	 traktaten	om	Den	europeiske	union.	De	inngår	 i	avdeling	IV	i	nevnte	dokument	fordi	både	migrasjonspolitikk	og	
politisamarbeid	samt	rettslig	samarbeid	omfattes	av	området	frihet,	sikkerhet	og	rettferdighet.
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AVDELING	V

TRANSPORT

Re t t s l i g 	 r amme

EUs	transportpolitikk	har	utviklet	seg	raskt	i	løpet	av	de	siste	15	årene.	Formålet	med	politikken	er	fastsatt	i	hvitbøkene	
om	transport	fra	1992	og	2001	samt	Kommisjonens	melding	til	Europaparlamentet	og	Rådet	av	juni	2006:	«Hold	Europa	
i	bevegelse	–	bærekraftig	mobilitet	for	vårt	kontinent.	Foreløpig	revisjon	av	Kommisjonens	hvitbok	om	transport	av	
2001».	Den	tar	sikte	på	å	gjøre	transportsystemet	så	godt	som	mulig,	med	en	mer	effektiv,	konkurransedyktig,	tryggere,	
sikrere	og	mer	miljøvennlig	ytelse	av	hver	enkelt	transportmåte	og	i	kombinasjon	med	hele	transportkjeden	med	ulike	
transportsystemer.	Renere	og	mer	effektiv	transport	er	nødvendig	for	å	fjerne	de	negative	følgene	av	økt	mobilitet.	EUs	
transportpolitikk	er	kjernen	i	EUs	bærekraftige	utviklingsstrategi	og	Lisboa-strategien	for	vekst	og	sysselsetting.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Fellesskapets	 transportstatistikker	 tar	 sikte	 på	 å	 være	 et	 omfattende	 transportinformasjonssystem	 som	 inneholder	
opplysninger	om	passasjer-	og	godsstrømmer,	 trafikk,	 infrastruktur,	 transportmåter,	utstyr,	personmobilitet,	 trygghet,	
sikkerhet,	 energiforbruk	 og	 miljøvirkninger,	 transportkostnader,	 infrastrukturinvesteringer,	 transportforetak	 samt	
strukturindikatorer	og	indikatorer	for	bærekraftig	utvikling.

Statistikkdekningen	 av	 gods-	 og	 passasjerstrømmer	 og	 av	 trafikk	 er	 tilfredsstillende	 for	 alle	 transportmåter,	 unntatt	
persontransport	på	vei	og	ikke-motoriserte	transportmåter.	Innenfor	trafikkstatistikk	over	alle	transportmåter	mangler	
dessuten	for	tiden	visse	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	overvåke	trafikktetthet,	utslipp	til	atmosfæren	og	ytterligere	
negative	miljøvirkninger.	Statistikker	over	godstransport	dreier	seg	fortsatt	hovedsakelig	om	enkelte	transportmåter,	og	
gir	ikke	tilstrekkelige	opplysninger	om	hele	transportkjeden	med	ulike	transportsystemer.

Det	mangler	for	tiden	indikatorer	som	tar	hensyn	til	de	vilkårene	som	faktisk	berører	konkurransen	innenfor	og	mellom	
ulike	transportsystemer,	særlig	med	hensyn	til	de	ulike	aspektene	ved	driftsvilkårene:	skatt,	vei-	og	bompengeavgifter,	
lønnskostnader	og	priser.

Transportinformasjonssystemet	 mangler	 for	 tiden	 opplysninger	 om	 investeringer	 og	 kostnader	 innenfor	
transportinfrastrukturen	 samt	 detaljerte	 geografiske	 opplysninger	 om	 transportnett	 og	 transportstrømmer,	 med	
forbindelser	mellom	 trafikknettets	geografiske	 representasjon	og	opplysningene	 som	er	 innsamlet	om	nettet,	 som	er	
nødvendige	for	å	støtte	investeringen	i	europeisk	transportinfrastruktur	og	Fellesskapets	regionalpolitikk.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Det	rettslige	grunnlaget	for	Fellesskapets	transportstatistikker	over	alle	transportmåter	vil	bli	styrket	og	fullført.	Det	
pågående	arbeidet	med	å	opprette	indikatorer	for	fordelingen	mellom	ulike	transportmåter	innenfor	både	person-	og	
godstransport	vil	bli	videreutviklet.	Det	vil	bli	lagt	særlig	vekt	på	persontransport	på	vei.

—	 Innsamlingen	 av	 ytterligere	 statistikker	 over	 transportkjeden	med	 ulike	 transportsystemer	 og	 over	 bytransport,	
samt	utarbeiding	av	 indikatorer	 som	er	nødvendige	 for	å	overvåke	 integreringen	av	miljø-	og	sikkerhetshensyn	
i	 transportpolitikken,	vil	bli	 fremmet,	 idet	det	 tas	behørig	hensyn	 til	nytte-kostnadsforholdene.	 Innsamlingen	av	
opplysninger	om	utgifter	og	kostnader	til	investeringer	i	infrastruktur	vil	bli	revidert.	Det	vil	også	bli	tatt	hensyn	til	
behovet	for	indikatorer	på	logistikkområdet.	Det	vil	bli	lagt	særlig	vekt	på	innsamling	av	trafikkopplysninger	uttrykt	
i	kjøretøykilometer.

—	 Indikatorer	 for	 analyse	 av	 transportsektorens	 konkurranseevne	 og	 av	 konkurransen	 innenfor	 og	 mellom	 ulike	
transportsystemer	vil	også	bli	utviklet,	der	relevante	opplysninger	vil	bli	samlet	inn	og	spredd	på	en	egnet	måte.

AVDELING	VI

FELLES	REGLER	FOR	KONKURRANSE,	SKATTE-	OG	AVGIFTSSPØRSMÅL	OG	LOVTILNÆRMING

Det	er	 ikke	behov	 for	noe	direkte	 statistikkprogram.	Statistiske	opplysninger	 for	denne	avdeling	 fås	etter	behov	 fra	
opplysninger	og	indikatorer	som	utarbeides	i	forbindelse	med	andre	avdelinger	i	programmet.
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AVDELING	VII

ØKONOMISK	POLITIKK	OG	PENGE-	OG	VALUTAPOLITIKK

Re t t s l i g 	 r amme

EF-traktatens	 artikkel	 99	 (samordning	 og	 overvåking	 av	 den	 økonomiske	 politikken),	 artikkel	 104	 (overvåking	 av	
budsjettutviklingen),	artikkel	105	(penge-	og	valutapolitikk	og	prisstabilitet),	artikkel	133	(den	felles	handelspolitikk),	
artikkel	269	(egne	midler).

De	 viktigste	 rettsaktene:	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2223/96	 av	 25.	 juni	 1996	 om	 det	 europeiske	 nasjonal-	 og	
regionalregnskapssystem	 i	 Fellesskapet	 (ESA	 95)(1),	 rådsforordning	 (EF,	 Euratom)	 nr.	 1287/2003	 av	 15.	 juli	 2003	
om	harmonisering	av	bruttonasjonalinntekta	etter	marknadsprisar	 (BNI-forordninga)(2),	 rådsbeslutning	2007/436/EF,	
Euratom	av	7.	juni	2007	om	systemet	for	De	europeiske	fellesskaps	egne	midler(3),	rådsforordning	(EF)	nr.	3605/93	av	
22.	november	1993	om	anvendelse	av	protokollen	om	framgangsmåten	i	forbindelse	med	for	store	budsjettunderskudd	
vedlagt	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	fellesskap(4),	rådsforordning	(EF)	nr.	2494/95	av	23.	oktober	1995	
om	harmoniserte	konsumprisindeksar(5),	rådsforordning	(EF)	nr.	1165/98	av	19.	mai	1998	om	konjunkturstatistikk(6),	
forordning	(EF)	nr.	184/2005,	rådsforordning	(EF,	Euratom)	nr.	723/2004	av	22.	mars	2004	om	endring	av	vedtektene	
for	tjenestemenn	i	De	europeiske	fellesskap	og	arbeidsvilkårene	for	øvrige	ansatte	i	De	europeiske	fellesskap(7).

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Overvåkingen	og	samordningen	av	den	makroøkonomiske	politikken	i	EU,	forvaltningen	av	penge-	og	valutapolitikken	
i	Den	økonomiske	og	monetære	union	samt	Fellesskapets	strukturpolitikk	krever	et	solid	statistisk	grunnlag.	Statistikker	
til	administrativ	bruk	i	EU	er	dessuten	av	avgjørende	betydning.

Eurostat	og	medlemsstatene	må	sikre	en	vellykket	gjennomføring	av	programmet	for	overføring	av	opplysninger	fra	det	
europeiske	regnskapssystem.	Disse	opplysningene	utgjør	en	viktig	del	av	konjunktur-	og	strukturanalyser.	Det	vil	bli	
gjort	en	betydelig	innsats	for	å	forbedre	målingen	av	produktivitet,	med	støtte	fra	EUs	KLEM-prosjekt.

Statistikker	 til	 administrativ	 bruk	 i	 EU	 er	 fortsatt	 av	 avgjørende	 betydning.	 Dette	 omfatter	 BNI-	 og	
merverdiavgiftsopplysninger	for	beregning	av	egne	midler,	makroøkonomiske	opplysninger	som	er	nødvendige	som	
støtte	for	strukturpolitikken	(særlig	kjøpekraftspariteter)	samt	opplysninger	som	er	nødvendige	i	forbindelse	med	EU-
tjenestemenns	lønn	og	pensjon.

Harmoniseringen	av	og	sammenlignbarheten	til	opplysningene	som	brukes	til	overvåking	av	budsjett-	og	finanspolitikken	
vil	bli	overvåket	for	å	skaffe	beslutningstakerne	sammenlignbare	statistikkdokumenter	av	høy	kvalitet,	slik	at	situasjonen	
i	den	enkelte	medlemsstat	kan	vurderes	på	en	god	måte.

I	løpet	av	de	senere	årene	har	utviklingen	i	de	harmoniserte	konsumprisindeksene	(HKPI)	blitt	langsommere,	og	HKPI-
kvaliteten	må	forbedres	(særlig	når	det	gjelder	egen	bolig,	kvalitetsjusteringer	og	prøvetaking).

Det	 er	behov	 for	 en	kontinuerlig	 forbedring	 av	de	 europeiske	økonomiske	hovedindikatorers	 aktualitet,	 dekning	og	
spredning.	Dette	bør	stå	i	forhold	til	de	risikoene	det	innebærer	for	statistikkvaliteten,	særlig	med	hensyn	til	påliteligheten	
til	 tidlige	beregninger.	Når	det	 gjelder	konjunkturstatistikk,	 kreves	det	 forbedringer	 i	 dekningen	 av	 tjenester,	 særlig	
prisene	på	tjenestetilbudet,	lengden	på	tidsseriene	og	opplysningenes	aktualitet.

Når	det	gjelder	betalingsbalansestatistikk,	omfatter	de	nåværende	utfordringene	framskaffing	av	hensiktsmessige	data	
til	nasjonale	regnskaper	samt	sikring	av	kvaliteten	på	kildedataene	i	medlemsstatene,	der	terskelverdiene	for	bankenes	
innberetning	er	hevet.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Aktiv	 deltaking	 i	 revisjonen	 av	 de	 internasjonale	 standarder	 for	 nasjonalregnskaps-	 (SNA93)	 og	
betalingsbalansestatistikk	(BPM5).

(1)	 EFT	L	310	av	30.11.1996,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1267/2003	(EUT	L	180	
av	18.7.2003,	s.	1).

(2)	 EUT	L	181	av	19.7.2003,	s.	1.
(3)	 EUT	L	163	av	23.6.2007,	s.	17.
(4)	 EFT	L	332	av	31.12.1993,	s.	7.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	2103/2005	(EUT	L	337	av	22.12.2005,	s.	1).
(5)	 EFT	L	257	av	27.10.1995,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1882/2003.
(6)	 EFT	L	162	av	5.6.1998,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1893/2006	(EUT	L	393	av	

30.12.2006,	s.	1).
(7)	 EUT	L	124	av	27.4.2004,	s.	1.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/772 24.10.2013

—	 Innføring	av	det	reviderte	europeiske	nasjonalregnskapssystem	(ESA	95).

—	 Anvendelse	 av	 standarden	 for	 næringsgruppering,	 NACE	 Rev.	 2,	 i	 forbindelse	 med	 nasjonalregnskaper,	
betalingsbalanse-	og	konjunkturstatistikk	samt	gjennomføring	av	annet	viktig	regelverk.

—	 Oppretting	av	et	system	for	europeisk	konsumprisindeksstatistikk	på	grunnlag	av	HKPI,	som	forenkler	og	styrker	
HKPIs	 rettslige	 ramme	og	 sikrer	HKPIs	 pålitelighet	 gjennom	mer	 effektiv	 kommunikasjon	 og	 overholdelse	 av	
regelverket.

—	 Sammenhengen	mellom	arbeidsmarkedsstatistikkene	og	nasjonalregnskapene	vil	bli	forbedret.

AVDELING	VIII

SYSSELSETTING

Re t t s l i g 	 r amme

Utviklingen	av	EUs	arbeidsmarkedsstatistikk	vil	preges	av	den	reviderte	Lisboa-strategien,	som	nå	har	nytt	fokus	på	
vekst	og	sysselsetting	i	Europa,	målene	og	standardverdiene	for	referansemåling	som	er	fastsatt	innenfor	rammen	av	den	
europeiske	sysselsettingsstrategien	og	den	økonomiske	og	monetære	union,	som	krever	et	fullstendig	sett	av	statistikker	
som	omfatter	kortere	tidsrom	enn	ett	år	for	å	beskrive	utviklingen	i	arbeidsmarkedet	innenfor	euroområdet	og	i	EU.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Arbeidsmarkedsstatistikken	styres	av	en	sterk	rettslig	ramme	for	å	sikre	regelmessig	dataoverføring	for	beregning	av	
sysselsetting,	 arbeidsledighet,	 lønn	 og	 arbeidskraftkostnader.	Nye	 politiske	 områder	 vil	 allikevel	 kreve	 utvidelse	 av	
statistikkregelverket	til	andre	områder	som

i)	 statistikk	 over	 ledige	 stillinger,	 vurdering	 av	 etterspørselen	 på	 arbeidsmarkedet	 og	 utfyllende	 statistikk	 over	
sysselsetting	og	arbeidsløshet,

ii)	 innvandrernes	situasjon	på	arbeidsmarkedet	med	henblikk	på	bedre	integrering	av	denne	befolkningsgruppen,

iii)	 arbeidsmarkedssituasjonen	for	eldre	arbeidstakere,	og

iv)	 overgangen	fra	skole	til	arbeid	med	støtte	til	en	politikk	som	sikrer	unge	en	myk	overgang	til	arbeidsmarkedet.

Andre	 områder,	 som	 kvaliteten	 på	 arbeidet	 og	 sysselsettingen	 hos	 en	 aldrende	 arbeidsstyrke,	 arbeidstakernes	 og	
foretakenes	 tilpasningsevne	 samt	 arbeidsmarkedets	 behov	 i	 informasjonssamfunnet,	 vil	 fortsatt	 stå	 i	 sentrum	 for	
statistikkutviklingen.

Statistikker	over	sysselsetting	og	arbeidsløshet	er	hovedsakelig	utformet	for	å	oppfylle	makroøkonomiske	krav.	De	gir	
dermed	et	ufullstendig	bilde	av	eksisterende	regionale	ulikheter,	særlig	i	visse	byområder.

Forbedringen	 av	 Fellesskapets	 arbeidskraftundersøkelse	 de	 seneste	 årene	 gjør	 denne	 undersøkelsen	 med	 sine	
årlige	 moduler	 til	 den	 viktigste	 kilden	 for	 utarbeiding	 av	 sammenlignbare	 opplysninger	 om	 arbeidsmarkedet.	
Arbeidskraftundersøkelsen	er	en	husholdningsundersøkelse,	der	resultatene	må	utfylles	med	foretaksopplysninger,	som	
struktur-	 og	 konjunkturstatistikker	 over	 lønn	 og	 arbeidskraftkostnader.	Det	 er	 imidlertid	 nødvendig	med	 ytterligere	
utvikling	i	forbindelse	med	forbedring	av	kvaliteten	på	arbeidsmarkedsstatistikken,	for	eksempel	bedre	sammenheng	
mellom	sysselsettingsopplysninger	fra	nasjonalregnskaper	og	fra	andre	undersøkelser	innenfor	næringsliv	og	landbruk	
samt	innføring	av	europeiske	prøvetakingsordninger	og	hurtigberegninger	for	å	forbedre	aktualiteten	til	 indikatorene	
som	 spres.	Det	 bør	 også	 gjøres	 en	 innsats	 for	 en	 grundig	 analyse	 av	 eksisterende	 opplysningskilder	 for	 å	 forbedre	
spredningen	til	det	vitenskapelige	miljøet	av	anonymiserte	primærdata	som	er	innsamlet	for	bruk	i	fellesskapsstatistikker,	
og	for	å	innføre	en	revidert	yrkesgruppering	i	2011,	som	bedre	gjenspeiler	sysselsettingsstrukturen	og	gjør	det	mulig	å	
foreta	bedre	internasjonale	sammenligninger.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Tilleggsundersøkelsen	 i	 arbeidskraftundersøkelsen	 2008	 om	 markedssituasjonen	 for	 innvandrere	 og	 deres	
etterkommere,	 tilleggsundersøkelsen	 i	 arbeidskraftundersøkelsen	 2009	 om	 overgang	 fra	 skole	 til	 arbeid	 og	
tilleggsundersøkelsene	i	arbeidskraftundersøkelsen	2010–2012	vil	bli	fastsatt	og	gjennomført.
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—	 Strukturundersøkelsene	 om	 lønn	 og	 arbeidskraftkostnader	 vil	 bli	 utvidet	 til	 å	 omfatte	 hele	 økonomien,	 og	
arbeidskraftkostnadsundersøkelsene	2008	og	lønnsstrukturundersøkelsen	2010	vil	bli	gjennomført.

—	 Europeiske	 prøvetakingsordninger	 som	bygger	 på	 en	 bredere	 bruk	 av	 eksisterende	 opplysninger,	 vil	 bli	 innført	
i	 konjunkturstatistikker	 over	 arbeidsmarkedet,	 slik	 at	 det	 kan	 utarbeides	 aktuelle	 kvartalsvise	 og	 månedlige	
sysselsettings-	og	arbeidsløshetsaggregater	for	euroområdet.

—	 Statistikker	 over	 sysselsetting	 og	 arbeidsløshet	 kan	 omfatte	 mer	 detaljerte,	 regionale	 indikatorer,	 særlig	 for	
byområder	og	tettbebyggelser,	for	å	ta	større	hensyn	til	lokale	variasjoner	i	sysselsetting	og	arbeidsløshet.	Behovet	
og	kostnaden	for	en	mulig	innføring	av	en	årlig	statistikk	for	tettbebyggelser	med	minst	500	000	innbyggere	vil	bli	
undersøkt	innen	2010.

—	 Arbeidskraftstatistikk	vil	gjøre	det	mulig	å	overvåke	sysselsettingen	i	informasjonssamfunnet.

—	 Den	kommende	rådsforordningen	om	statistikk	over	ledige	stillinger	vil	bli	gjennomført	i	sin	helhet.

—	 Standarden	 for	 næringsgruppering,	 NACE	 Rev.	 2,	 vil	 bli	 innført	 i	 strukturundersøkelser	 av	 lønn	 og	
arbeidskraftkostnader,	den	kvartalsvise	arbeidskraftkostnadsindeksen	og	den	løpende	arbeidskraftundersøkelsen.

AVDELING	IX

DEN	FELLES	HANDELSPOLITIKK

Re t t s l i g 	 r amme

Kommisjonens	ansvar	for	forhandlinger	om	handelsavtaler	med	tredjestater,	herunder	avtaler	om	handel	med	tjenester,	
er	 fastsatt	 i	 EF-traktatens	 artikkel	 133.	 Rettsakter	 som	 omfatter	 relevante	 statistikkområder:	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 1172/95	 av	 22.	 mai	 1995	 om	 statistikk	 over	 Fellesskapets	 og	 medlemsstatenes	 varehandel	 med	 tredjestater(1),	
forordning	(EF)	nr.	184/2005	og	forordning	(EF)	nr.	716/2007.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Opplysningskravene	 øker	 etter	 hvert	 som	 nye	 konkurrenter	 og	 partnere	 innenfor	 handel	 (f.eks.	 Kina,	 India,	 Brasil	
og	andre	 latinamerikanske	stater)	dukker	opp	på	verdensscenen	og	også	som	følge	av	strukturendringer	på	området	
handel	med	varer	og	tjenester.	Dessuten	prioriteres	fortsatt	høy	kvalitet	ved	innsamling,	analyse	og	harmonisering	av	
opplysninger	fra	kandidatstatene	og	EUs	viktigste	partnerstater.

Samtidig	vil	det	bli	gjort	en	 innsats	 for	å	opprettholde	kvalitetsstandarder	når	det	gjelder	handel	med	 tjenester	over	
landegrensene,	 direkte	 investeringer	 i/fra	 utlandet	 og	 handel	med	utenlandske	 datterforetak.	 I	 denne	 forbindelse	 vil	
gjennomføringen	av	forordning	(EF)	nr.	184/2005	og	forordning	(EF)	nr.	716/2007	være	meget	viktig.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Nytt	Extrastat-regelverk	vil	bli	gjennomført	med	det	hovedmål	å	gjøre	ytterligere	 relevante	 tollopplysninger	og	
utfyllende	statistikker	tilgjengelige	ved	bruk	av	registre	over	handelsaktører.

—	 Viktig	 regelverk	 (betalingsbalanse,	 internasjonal	 handel	 med	 tjenester,	 direkte	 investeringer	 i/fra	 utlandet	 og	
utenlandske	datterforetak)	vil	bli	gjennomført	og	ajourført.

—	 Det	internasjonale	valutafonds	metodestandarder	vil	bli	innført	i	EUs	samling	av	betalingsbalansestatistikker.

—	 Håndboken	 om	 statistikk	 over	 internasjonal	 handel	 med	 tjenester	 og	 den	 reviderte	 utgaven	 av	 denne	 vil	 bli	
gjennomført	i	EU.

(1)	 EFT	L	118	av	25.5.1995,	s.	10.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1882/2003.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	59/774 24.10.2013

AVDELING	X

TOLLSAMARBEID

Det	er	 ikke	behov	 for	noe	direkte	 statistikkprogram.	Statistiske	opplysninger	 for	denne	avdeling	 fås	etter	behov	 fra	
opplysninger	og	indikatorer	som	utarbeides	i	forbindelse	med	andre	avdelinger	i	programmet.

AVDELING	XI

SOSIALPOLITIKK,	UTDANNING,	YRKESOPPLÆRING	OG	UNGDOM

Re t t s l i g 	 r amme

Statistikk	 på	 dette	 området	 vil	 preges	 av	 den	 åpne	 samordningsmetode	 på	 området	 sosial	 utstøting,	 pensjoner,	
helsetjenester	og	langtidspleie,	strategien	for	bærekraftig	utvikling,	EF-traktatens	artikkel	143	(sosial	tilstandsrapport)	
og	13	(bekjempelse	av	forskjellsbehandling),	strategien	for	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen,	rådsresolusjon	av	2003	
om	å	fremme	sysselsetting	og	sosial	integrering	av	funksjonshemmede	samt	kommisjonsmeldingen	om	like	muligheter	
for	 funksjonshemmede:	 en	 europeisk	 handlingsplan.	 I	 UN-ECEs	 strategi	 for	 utdanning	 for	 bærekraftig	 utvikling	
anbefales	dessuten	datautvikling.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Statistikksystemet	for	levekår	og	sosialomsorg	hviler	på	to	viktige	søyler:	ESSPROS	(system	for	statistikker	over	sosial	
trygghet)	og	EU-SILC	(statistikk	over	inntekt	og	levekår).	Disse	to	søylene	danner	grunnlaget	for	Laeken-indikatorene	
og	pensjonsindikatorene	 i	den	åpne	samordningsmetode.	Det	må	gjøres	ytterligere	 framskritt	 for	å	utvikle	 regionale	
indikatorer	og	indikatorer	for	barnefattigdom.

Når	 det	 gjelder	 demografiske	 endringer	 i	 EU,	 vil	 indikatorer	 og	 statistiske	 analyser	 i	 forbindelse	 med	 aldring,	
økonomisk	bærekraft,	produktivitet	og	deltaking	 i	 arbeidsmarkedet	bli	videreutviklet	 innenfor	 rammen	av	den	åpne	
samordningsmetode	og	i	samarbeid	med	de	berørte	arbeidsgruppene	i	Rådet.

Opplysninger	om	livslang	læring	omfatter	opplysninger	om	formell	og	uformell	utdanning	og	opplæring,	samt	uformell	
læring.	Nye	opplysninger	er	innsamlet	på	grunnlag	av	etablerte	utdanningsstatistikker	over	yrkesrettet	opplæring	hos	
foretak	(der	det	 tas	mål	av	foretakenes	engasjement	og	bidrag	 til	yrkesrettet	opplæring	for	arbeidstakere)	samt	over	
voksenopplæring.	Opplysninger	om	ungdom	foreligger	i	eksisterende	undersøkelser,	og	disse	vil	bli	utnyttet	fullt	ut	før	
det	gjøres	ytterligere	innsats	for	bedre	å	integrere	ungdomsaspektet	i	eksisterende	undersøkelser.

Når	det	gjelder	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen,	vil	datainnsamling	og	-analyse	ha	fokus	på	årsaker,	omstendigheter	
og	 kostnader	 ved	 arbeidsulykker,	 yrkessykdommer	 og	 yrkesbetingede	 helseproblemer	 samt	 på	 faktorer	 som	 kan	
ha	 skadelig	 innvirkning	 på	 arbeidstakernes	 helse.	 Innsamling	 av	 opplysninger	 til	 statistikk,	 særlig	 harmoniserte	
undersøkelsesmoduler	om	funksjonshemming,	vil	bli	videreutviklet.	Statistikker	vil	bli	ytterligere	forbedret	for	å	støtte	
utviklingen	av	tilgjengelige	og	varige	helsetjenester	og	langtidspleie	av	høy	kvalitet.

Det	 viktigste	målet	 for	 demografisk	 statistikk	 er	 å	 skaffe	 til	 veie	 det	 omfattende	datasettet	 og	de	 analysene	 som	er	
nødvendige	for	å	vurdere	den	innvirkningen	demografiske	endringer	har	i	Europa.	Dette	målet	nås	ved	at	metodene	for	
og	innholdet	i	samlingene	av	demografiske	opplysninger	forbedres	ved	at	regelverket	for	folke-	og	boligtellingen	2011	
gjennomføres,	og	ved	regelmessig	utarbeiding	av	langsiktige	befolkningsprognoser.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Utvikling	 av	 et	 begrenset	 antall	 kjernevariabler	 og	 opprettelse	 av	 det	 europeiske	 system	 for	 sosialstatistiske	
undersøkelsesmoduler	(E4SM).

—	 EU-SILC-prosjektet	vil	bli	styrket,	forløpsspredningen	vil	bli	utviklet	og	bruttoinntektsbegrepet	vil	bli	tatt	i	bruk.

—	 Utvikling	av	 indikatorer	 for	 regional	 fattigdom	(ved	bruk	av	vurderingsmetoder	 for	 små	områder	der	nasjonale	
regionale	opplysninger	ikke	foreligger)	og	barnefattigdom.

—	 Utarbeiding	av	gjennomføringsforordninger	for	ESSPROS	for	å	forbedre	opplysningenes	dekning,	sammenlignbarhet	
og	aktualitet.

—	 Vedtakelse	og	gjennomføring	av	forordningen	om	statistikk	over	utdanning	og	livslang	læring.
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—	 Forbedring	av	rammen	for	eksisterende	statistikker	over	livslang	læring	med	hensyn	til	kvalitet.

—	 Senest	i	2010	vil	muligheten	for	å	gjennomføre	FNs	indeks	for	menneskelig	utvikling	innenfor	EU	bli	undersøkt,	
der	det	også	tas	hensyn	til	bolig-,	sysselsettings-	og	arbeidsløshetsfaktorer.

—	 Statistikker	 over	 ungdom	på	 alle	 utdanningsnivåer	 og	 over	 ungdoms	økonomiske	 og	 sosiale	 integrasjon	 vil	 bli	
utarbeidet	ved	hjelp	av	eksisterende	kilder	og	ev.	ved	bedre	integrering	i	eksisterende	undersøkelser.

—	 Statistikker	over	barn	med	henvisning	til	den	internasjonalt	vedtatte	aldersgrensen	for	barn,	som	i	henhold	til	FNs	
konvensjon	om	barns	rettigheter	er	18	år,	vil	bli	utarbeidet	når	det	gjelder	barns	sosiale	situasjon	og	barnefattigdom.

—	 Alle	sosiale	opplysninger	om	enkeltpersoner	som	samles	inn	på	EU-plan,	vil	bli	inndelt	etter	kjønn,	og	det	vil	bli	
fastsatt	et	grunnleggende	sett	av	indikatorer	om	likestilling	mellom	menn	og	kvinner.

—	 Det	 vil	 i	 samarbeid	 med	 Det	 europeiske	 institutt	 for	 likestilling	 mellom	 kvinner	 og	 menn	 bli	 utarbeidet	 en	
programerklæring	for	å	fastsette	nærmere	regler	for	det	praktiske	samarbeidet.

—	 Mulighetene	for	å	utvikle	en	felles	metode	for	å	framskaffe	eller	forbedre	eksisterende	statistiske	opplysninger	om	
forskjellsbehandlingens	omfang	og	innvirkning	vil	bli	undersøkt.

AVDELING	XII

KULTUR

Utarbeidingen	av	kulturstatistikker	er	for	tiden	begrenset.	Det	finnes	dessuten	ingen	omfattende	og	sammenhengende	
ramme	eller	noe	særskilt	regelverk	for	kulturstatistikker.

For	 at	 den	 kulturelle	 og	 kunstneriske	 sektoren	 skal	 bidra	 til	 å	 nå	 målene	 for	 Lisboa-strategien,	 må	 dessuten	
kulturstatistikkene	 styrkes	 for	 å	 sikre	 varig	 og	 regelmessig	 utarbeiding	 av	 opplysninger	 (på	 grunnlag	 av	 ulike	
opplysningskilder).	Det	er	derfor	nødvendig	med	et	omfattende	metodearbeid	f.eks.	for	bedre	å	måle	den	kulturelle	og	
kunstneriske	sektors	sosioøkonomiske	innvirkning	i	en	kunnskapsbasert	økonomi.

AVDELING	XIII

FOLKEHELSE

Re t t s l i g 	 r amme

Rådsdirektiv	89/391/EØF	av	12.	juni	1989	om	iverksetting	av	tiltak	som	forbedrer	arbeidstakernes	sikkerhet	og	helse	
på	arbeidsplassen(1),	europaparlaments-	og	rådsavgjerd	nr.	1786/2002/EF	av	23.	september	2002	om	vedtaking	av	eit	
fellesskapshandlingsprogram	på	området	folkehelse	(2003–2008)(2),	Kommisjonens	forslag	av	7.	februar	2007	til	en	
europaparlaments-	og	rådsforordning	om	fellesskapsstatistikker	over	folkehelse	og	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Helseopplysningssystemet	 som	 ble	 opprettet	 i	 forbindelse	 med	 det	 forrige	 fellesskapshandlingsprogrammet	 om	
folkehelse	vil	bli	videreutviklet	gjennom	tiltak	innen	«kunnskap	og	opplysninger	om	helse»	innenfor	det	kommende	
programmet	for	fellesskapstiltak	på	området	folkehelse	2007–2013.	Eurostat	vil	i	nært	samarbeid	med	medlemsstatene,	
kandidatstatene	 og	 EØS-EFTA-statene	 gjennom	ESS	 videreutvikle	 statistikkdelen	 av	 dette	 systemet,	 særlig	 når	 det	
gjelder	EUs	helseindikatorer.

Statistiske	opplysninger	om	folkehelse	er	også	nødvendige	for	indikatorer	for	bærekraftig	utvikling,	strukturindikatorer,	
kontekstindikatorer	for	funksjonshemming	og	indikatorer	som	er	utviklet	i	forbindelse	med	den	åpne	samordningsmetode	
til	støtte	for	nasjonale	strategier	for	utvikling	av	tilgjengelige	og	varige	helsetjenester	og	langtidspleie	av	høy	kvalitet.

(1)	 EFT	L	 183	 av	 29.6.1989,	 s.	 1.	Direktivet	 sist	 endret	 ved	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 (EF)	 2007/30/EF	 (EUT	L	 165	 av	
27.6.2007,	s.	21).

(2)	 EFT	L	271	av	9.10.2002,	s.	1.	Beslutningen	endret	ved	beslutning	786/2004/EF	(EUT	L	138	av	30.4.2004,	s.	7).
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I	forbindelse	med	virksomheten	innenfor	Fellesskapets	folkehelseprogram	og	i	samarbeid	med	de	berørte	EU-kontorene	
og	vedkommende	internasjonale	organisasjoner	på	området	folkehelsestatistikk	(WHO,	OECD	og	UN-ECE)	vil	det	bli	
lagt	vekt	på	å	videreutvikle	og	gjennomføre	metodene,	særlig	innenfor	helsestatus,	viktige	helsefaktorer	(som	livsstil	og	
miljøfaktorer),	helsetjenester	(herunder	helseutgifter)	og	dødsårsaker.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Når	det	er	mulig,	vil	kommisjonsforordninger	bli	vedtatt	for	gjennomføring	av	den	kommende	europaparlaments-	
og	rådsforordning	om	fellesskapsstatistikk	over	folkehelse	og	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen.

—	 Infrastrukturen	 til	 det	 grunnleggende	 systemet	 for	 folkehelsestatistikker	 vil	 bli	 styrket,	 med	 særlig	 vekt	 på	
undersøkelse,	 styrking	 og	 gjennomføring	 av	 relevante	metoder	 som	 den	 europeiske	 helseintervjuundersøkelsen	
(EHIS)	og	satellittregnskapet	for	helse	(SHA).

—	 Folkehelsestatistikkens	tilgjengelighet,	sammenlignbarhet,	aktualitet	og	politiske	relevans	–	herunder	statistikk	over	
funksjonshemming	og	over	helsetjenester,	inndelt	etter	kjønn	–	vil	bli	forbedret	med	særlig	vekt	på	videreutvikling	
av	metodene	og	der	det	tas	hensyn	til	forholdene	i	de	enkelte	stater.

AVDELING	XIV

FORBRUKERVERN

Re t t s l i g 	 r amme

I	de	seneste	årene	har	forbrukerpolitikken	fått	en	mye	større	tyngde	(EF-traktatens	artikkel	153).	Eurostats	arbeid	vil	
bygge	på	strategien	for	helse-	og	forbrukervern	og	på	forslaget	til	europaparlaments-	og	rådsbeslutning	om	opprettelse	
av	et	fellesskapshandlingsprogram	på	området	helse-	og	forbrukervern	(2007–2013),	som	ble	vedtatt	av	Kommisjonen	
i	april	2005.

Det	omfattende	området	«forbrukervern»	er	delt	i	to	hovedområder:	«forbrukerspørsmål»	og	«næringsmiddeltrygghet».

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Når	det	gjelder	forbrukerspørsmål,	utarbeider	Eurostat	hvert	år	en	publikasjon	i	serien	Panorama:	«Forbrukere	i	Europa:	
fakta	og	tall»,	og	har	nedsatt	en	arbeidsgruppe	på	tvers	av	avdelingene	som	skal	utarbeide	detaljerte	prisstatistikker.

Næringsmiddeltrygghet	 er	 et	 viktig	 emne	 innenfor	 forbrukervernpolitikken,	 og	 EU	 har	 utarbeidet	 et	 omfattende	
regelverk	 samt	 andre	 tiltak	 beregnet	 på	 å	 garantere	 effektive	 kontrollsystemer	 i	 hele	 kjeden,	 herunder	 rettskraftige	
standarder	for	miljøet	og	for	dyrs	velferd.

Formålet	med	Eurostats	 innsats	 for	næringsmiddeltrygghetsstatistikk	er	å	bistå	med	metoderådgivning	og	statistiske	
opplysninger	som	er	av	interesse	ikke	bare	for	politiske	beslutningstakere,	men	også	for	private	deltakere	og	allmennheten.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012	(forbrukerspørsmål):

—	 Utarbeiding	 av	 «hard»	 offisiell	 statistikk	 (f.eks.	 detaljerte	 priser,	 konsum	 på	 tvers	 av	 landegrensene,	 forholdet	
mellom	produsent	og	forbruker	osv.)	og	metodebistand	til	«myk»	statistikk	som	er	utarbeidet	av	andre	offentlige/
private	organer.

—	 Utarbeiding	av	en	handlingsplan	som	følge	av	konklusjonene	til	arbeidsgruppen	på	tvers	av	avdelingene	som	skal	
utarbeide	detaljerte	prisstatistikker.

—	 Presentasjon	av	en	detaljert	undersøkelse	om	en	mulig	modul	om	forbrukervernspørsmål	som	vil	bli	omfattet	av	et	
nytt	virkemiddel	–	E4SM	–	som	Eurostat	er	i	ferd	med	å	utvikle.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012	(næringsmiddeltrygghet):

—	 Fortsatt	utvikling	av	statistikk	som	er	relevant	for	overvåking	av	næringsmiddeltrygghet.
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—	 Forbedring	 av	 tilgjengeligheten	 til	 og	 kvaliteten	 på	 statistikk	 over	 merkede	 produkter	 (økologiske	 produkter,	
produkter	basert	på	genmodifiserte	organismer	osv.).

AVDELING	XV

TRANSEUROPEISKE	NETT

Det	er	 ikke	behov	 for	noe	direkte	 statistikkprogram.	Statistiske	opplysninger	 for	denne	avdeling	 fås	etter	behov	 fra	
opplysninger	og	indikatorer	som	utarbeides	i	forbindelse	med	andre	avdelinger	i	programmet.

AVDELING	XVI

INDUSTRI

Foretaksstatistikk

Statistikker	over	europeiske	foretak	er	nødvendig	for	å	støtte	analyse	av	konkurranseevne,	produktivitet	og	vekst,	og	for	
å	framskaffe	opplysninger	som	er	viktige	for	å	følge	framgangen	til	de	reviderte	Lisboa-strategimålene.

R e t t s l i g 	 r amme

Rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 3924/91	 av	 19.	 desember	 1991	 om	 opprettelse	 av	 en	 fellesskapsundersøkelse	 om	
industriproduksjonen(1),	 rådsforordning	 (EF,	 Euratom)	 nr.	 58/97	 av	 20.	 desember	 1996	 om	 statistikk	 over	
foretaksstrukturer(2),	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 48/2004	 av	 5.	 desember	 2003	 om	 utarbeiding	
av	 årlige	 fellesskapsstatistikker	 over	 stålindustrien	 for	 referanseårene	 2003–2009(3),	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	1450/2004	av	13.	august	2004	om	gjennomføring	av	europaparlaments-	og	rådsvedtak	nr.	1608/2003/EF	med	hensyn	
til	utarbeiding	og	utvikling	av	fellesskapsstatistikker	over	nyskaping(4),	forordning	(EF)	nr.	716/2007,	Kommisjonens	
forslag	av	5.	april	2005	til	en	europaparlaments-	og	rådsforordning	om	opprettelse	av	en	felles	ramme	for	foretaksregistre	
for	statistikkformål.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Statistikker	 over	 foretaksstrukturer	 brukes	 til	 detaljert	 analyse	 av	 den	 europeiske	 foretakssektoren.	 De	 viktigste	
problemene	 for	 brukerne	 er	 opplysningenes	manglende	 aktualitet	 og	 den	 langsomme	 tilpasningen	 til	 nye	 politiske	
behov,	for	eksempel	utilstrekkelige	opplysninger	om	servicesektoren,	entreprenørskap,	globalisering	og	overgangen	til	
bærekraftige	produksjonsmønstre.	I	visse	produksjonssektorer	er	produksjonsstatistikk	et	viktig	supplement	til	å	forstå	
sektorens	resultater.

Fellesskapets	nyskapingsstatistikker	er	det	viktigste	verktøyet	for	måling	av	nyskaping	 i	Europa.	Disse	statistikkene	
er	 blitt	 utarbeidet	 hvert	 annet	 år	 siden	 2004.	 Så	 langt	 det	 er	 mulig	 gis	 det	 tilgang	 til	 mikrodata	 fra	 Fellesskapets	
nyskapingsundersøkelse.

Statistikker	 over	 utenlandske	 datterforetak	 (FATS)	 er	 under	 utarbeiding,	 og	 i	 den	 nye	 forordningen	 vil	 det	 være	 et	
sett	 grunnleggende	 variabler	 for	 måling	 av	 globalisering.	 Felleskapsregisteret	 over	 flernasjonale	 foretaksgrupper	
(EuroGroups),	som	innføres	ved	den	nye	foretaksregisterforordningen,	er	i	en	forsøksfase.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Fullstendig	 gjennomføring	 av	 viktig	 regelverk	 vil	 bli	 sikret	 (omarbeiding	 av	 forordningen	 om	 statistikker	 over	
foretaksstrukturer,	FATS-forordningen,	EuroGroups-registeret).	Forundersøkelsene	som	er	planlagt	i	regelverket,	
vil	bli	gjennomført	og	gjennomgå	en	fullstendig	vurdering.

—	 Når	det	gjelder	Fellesskapets	nyskapingsundersøkelse	2008,	vil	Oslo-håndboken	2005	bli	gjennomført	i	sin	helhet.	
Fellesskapets	 nyskapingsundersøkelse	 2010	 og	 de	 etterfølgende	 nyskapingsundersøkelsene	 i	 Fellesskapet	 vil	
ytterligere	forbedre	kvaliteten	på	og	tilgangen	til	opplysningene.

—	 Det	vil	bli	utarbeidet	nye	statistikker	for	økt	forståelse	av	globaliseringens	økonomi	og	entreprenørskap.

—	 Brukernes	 problemer	 når	 det	 gjelder	 aktualitet	 og	 treghet	med	 hensyn	 til	 tilpasning	 til	 nye	 behov,	 vil	 bli	 løst	
ved	 prøving	 av	 nye	 og	 fleksible	måter	 å	 samle	 inn	 opplysninger	 gjennom	 tilleggsundersøkelser	 og	 europeiske	
prøvetakingsmetoder.

(1)	 EFT	L	374	av	31.12.1991,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1893/2006.
(2)	 EFT	L	14	av	17.1.1997,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1893/2006.
(3)	 EUT	L	7	av	13.1.2004,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1893/2006.
(4)	 EUT	L	267	av	14.8.2004,	s.	32.	Forordningen	endret	ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	973/2007	(EUT	L	216	av	21.8.2007,	s.	10).
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—	 Samtidig	som	foretakenes	rett	til	å	hemmeligholde	sine	opplysninger	vernes,	vil	det	bli	utarbeidet	metoder	for	å	
offentliggjøre	de	europeiske	aggregatene	på	et	så	detaljert	virksomhetsnivå	som	mulig.

—	 Standarden	 for	 næringsgruppering,	 NACE	 Rev.	 2,	 vil	 få	 anvendelse	 på	 alle	 foretaksstatistikker	 fra	 og	 med	
referanseåret	2008.

—	 Det	vil	bli	utarbeidet	et	særskilt	program	for	omstrukturering	av	foretaks-	og	handelsstatistikker.	Det	vil	innenfor	
dette	programmet	bli	utviklet	metoder	for	å	redusere	byrden	som	pålegges	foretakene.

Statistikk	over	informasjonssamfunnet

Bruken	av	informasjons-	og	kommunikasjonsteknologi	(IKT)	er	en	av	de	viktigste	drivkreftene	i	retning	av	et	inkluderende	
samfunn,	bedre	jobber	og	økt	konkurranseevne	for	europeiske	foretak.	Eurostats	statistikker	over	informasjonssamfunnet	
utgjør	 et	 viktig	 grunnlag	 når	 europeiske	 politiske	 beslutningstakere	 skal	 vurdere	 strukturendringene	 mot	 en	
kunnskapsbasert	økonomi	og	bidra	til	å	følge	framskrittene	for	å	nå	de	reviderte	Lisboa-strategimålene.

R e t t s l i g 	 r amme

Europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 808/2004	 av	 21.	 april	 2004	 om	 fellesskapsstatistikk	 over	
informasjonssamfunnet(1).

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Eurostat	har	i	flere	år	bidratt	til	referansemålingen	av	informasjonssamfunnet	ved	å	levere	IKT-indikatorer	til	bruk	for	
både	foretak	og	husholdninger/privatpersoner.	Denne	formen	for	virksomhet	vil	fortsette	og	forbedres	for	å	tilpasses	
politiske	krav,	f.eks.	i2010-initiativet,	som	bygger	på	den	reviderte	Lisboa-strategien,	og	andre	politiske	initiativer.	Dette	
innebærer	at	det	er	nødvendig	med	et	tilstrekkelig	rettslig	grunnlag	når	det	nåværende	regelverket	utløper.

For	 å	 gå	 utover	 beredskaps-	 og	 bruksaspektet	 vil	 innsamlingen	 av	 opplysninger	 om	 IKT-investeringer	 og	 om	 IKTs	
innvirkning	på	foretakenes	resultat	og	atferd	samt	på	samfunnet,	utfylle	pågående	fellesskapsundersøkelser.	Behovene	
for	å	 tilpasse	det	 rettslige	grunnlaget	 for	 statistikk	over	 informasjonssamfunnet	 for	å	 sikre	et	 fullstendig,	aktuelt	og	
nasjonalregnskapskompatibelt	sett	med	opplysninger	om	IKT-sektorene	og	elektronisk	kommunikasjon,	vil	bli	vurdert.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Indikatorene	for	informasjonssamfunnet,	herunder	indikatorene	for	IKT-sektoren	og	dennes	konkurranseevne,	vil	
bli	fortløpende	tilpasset	etter	endrede	politiske	behov,	der	det	tas	hensyn	til	et	bredere	internasjonalt	samarbeid	om	
IKT-måling,

—	 Statistikk	over	IKT-investeringer	og	bruken	av	IKT	vil	bli	utviklet,	slik	at	målet	om	å	måle	informasjonssamfunnets	
bærekraftige	utvikling	og	innvirkning	bedre	kan	nås.

Statistikk	over	turisme

Turisme	en	viktig	økonomisk	virksomhet	i	EU,	med	stort	potensial	til	å	bidra	til	større	sysselsetting	og	økonomisk	vekst	
samt	til	utvikling	og	sosioøkonomisk	integrasjon	også	i	landdistrikter,	randområder	og	underutviklede	områder.

R e t t s l i g 	 r amme

Rådsdirektiv	95/57/EF	av	23.	november	1995	om	innsamling	av	statistiske	opplysninger	om	turisme(2).

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

For	øyeblikket	innsamles	statistikker	over	tilbudet	av	og	etterspørselen	etter	turistinnkvartering	samt	over	økonomiske	
aspekter	i	forbindelse	med	turistatferd.	Viktige	problemstillinger	er	imidlertid	å	oppnå	bedre	sammenlignbarhet	mellom	
eksisterende	statistikker,	og	å	utarbeide	harmoniserte	satellittregnskaper	for	turisme	som	omfattes	av	det	større	området	
bærekraftig	 turisme,	der	 relevante	 indikatorer	må	 fastsettes	og	måles.	Som	følge	av	den	umiddelbare	 innvirkningen	
hendelser	 som	 terrorangrep	 og	 spredning	 av	 smittsomme	 sykdommer	 har	 på	 turistindustrien,	 vil	 en	 av	 de	 viktigste	
sakene	være	å	forbedre	opplysningenes	aktualitet.

(1)	 EUT	L	143	av	30.4.2004,	s.	49.	Forordningen	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1893/2006.
(2)	 EFT	L	291	av	6.12.1995,	s.	32.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/110/EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	418).
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De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 De	 nåværende	 statistikkene	 over	 turisme	 og	 dens	 rettslige	 grunnlag	 vil	 bli	 modernisert	 og,	 når	 det	 er	 mulig,	
forenklet.

—	 Harmoniserte	satellittregnskaper	for	turisme	vil	bli	innført	(herunder	indikatorer	for	bærekraftig	turisme).

Energistatistikk

Sikker	og	miljøvennlig	levering	av	rimelige	energiprodukter	er	det	viktigste	i	EUs	energipolitikk.	Energistatistikksystemet	
er	utviklet	som	svar	på	de	behovene	som	oppstår	som	følge	av	denne	politikken.

R e t t s l i g 	 r amme

Energistatistikksystemet	bygger	hovedsakelig	på	en	avtale.	Det	finnes	visse	juridiske	forpliktelser	som	dekker	særskilte	
aspekter	ved	systemet,	utover	rådsdirektiv	90/377/EØF	av	29.	juni	1990	om	innføring	av	en	framgangsmåte	i	Fellesskapet	
som	sikrer	åpenhet	om	prisene	på	gass	og	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	i	industrien(1).

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

I	 løpet	av	de	siste	fem	årene	er	oljemarkedet	blitt	mer	ustabilt	og	uforutsigbart,	samtidig	som	prisene	er	blitt	meget	
høye.	 EU	 blir	 stadig	mer	 avhengig	 av	 energi.	 Energietterspørselen	 øker,	 noe	 som	 sår	 tvil	 om	 evnen	 til	 å	 redusere	
utslippet	av	klimagasser,	samtidig	som	EUs	marked	for	gass	og	elektrisk	kraft	ennå	 ikke	har	utviklet	seg	 til	et	 reelt	
konkurransedyktig	 indre	marked.	Mot	denne	politiske	bakgrunnen	har	Kommisjonen	–	 som	svar	på	en	oppfordring	
fra	 stats-	 og	 regjeringssjefene	 i	 2005	 –	 fremmet	 en	 rekke	 forslag	 (grønnbok:	 en	 europeisk	 strategi	 for	 bærekraftig,	
konkurransedyktig	og	trygg	energi),	som	etableringen	av	et	europeisk	energiforsyningsobservatorium	for	å	overvåke	
etterspørsels-	og	 forsyningsmønstrene	 i	EUs	energimarkeder,	 et	 nytt	 fellesskapsdirektiv	om	oppvarming	og	kjøling,	
overvåking/fastsettelse	av	målene	for	fornybar	energi	etter	2010	(herunder	elektrisk	kraft	og	flytende	biodrivstoffer)	og	
overvåkingen	av	forbedringer	av	effektiv	sluttbruk	av	energi.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Vedtakelse	av	en	forordning	om	energistatistikk	som	dekker	de	nåværende	kravene	og	dermed	forbedrer	kvaliteten.

—	 Innføring	av	en	juridisk	forpliktelse	om	å	samle	inn	statistikk	over	de	prisene	husholdninger	betaler	for	gass	og	
elektrisk	kraft.

—	 Etablering	av	en	metode/framgangsmåte	for	å	fastsette	de	faktiske	opprinnelsesstatene	(bestemmelsesstatene)	for	
import	(eksport)	av	gass.

—	 Forbedring	av	metoden/nomenklaturene	for	innsamling	av	statistikker	over	flytende	biodrivstoff.

—	 Fastsettelse	 av	 indikatorer/datainnsamling	 for	 å	 vurdere	 energieffektivitet	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2006/32/EF	av	5.	april	2006	om	effektiv	sluttbruk	av	energi	og	energitjenester(2).

—	 Eventuell	innføring	av	flere	konkurranseindikatorer	for	vurdering	av	effektiviteten	til	konkurransen	i	og	integreringen	
av	markedene	for	gass	og	elektrisk	kraft.

AVDELING	XVII

ØKONOMISK	OG	SOSIAL	UTJEVNING

Re t t s l i g 	 r amme

Europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1059/2003	av	26.	mai	2003	om	innføring	av	en	felles	nomenklatur	over	
regionale	statistikkenheter	(NUTS)(3),	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2007/2/EF	av	14.	mars	2007	om	etablering	av	
en	infrastruktur	for	geografisk	informasjon	i	Det	europeiske	fellesskap	(INSPIRE)(4).

(1)	 EFT	L	185	av	17.7.1990,	s.	16.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsbeslutning	2007/394/EF	(EUT	L	148	av	9.6.2007,	s.	11).
(2)	 EUT	L	114	av	27.4.2006,	s.	64.
(3)	 EUT	L	154	av	21.6.2003,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	105/2007	(EUT	L	39	av	10.2.2007,	s.	1).
(4)	 EUT	L	108	av	25.4.2007,	s.	1.
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D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Regionale	 statistiske	 opplysninger	 samles	 inn	 om	 en	 rekke	 generelle	 statistikkområder,	 der	 noen	 omfattes	 av	 en	
rettsakt	mens	andre	styres	av	en	avtale.	Opplysningene	sendes	normalt	fortløpende	til	Eurostat.	Byopplysninger	til	Det	
europeiske	bygranskingsprosjektet	er	blitt	samlet	inn	hvert	tredje	år	siden	2003.

Geografiske	opplysninger	samles	og	vedlikeholdes	i	GISCO-databasen	til	bruk	for	Eurostat	og	alle	generaldirektorater	
innenfor	Kommisjonen.	Mangelen	av	standarder	og	en	harmonisert	ramme	for	innsamlingen	av	opplysninger	krever	
betydelige	ressurser	til	korrekt	vedlikehold	og	ajourføring.	På	den	annen	side	øker	den	stadig	større	bevisstheten	om	
potensialet	ved	å	kombinere	geografiske	opplysninger	med	statistiske	og	 tematiske	opplysninger	etterspørselen	etter	
kartlegging,	analyser	og	anvendelser.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Det	 arbeidet	 som	 skal	 utføres	 innenfor	 statistikkprogrammet	 2008–2012,	 vil	 bli	 bestemt	 av	 Fellesskapets	 nye	
regionalpolitikk	 innenfor	 strukturfondenes	nye	programperiode.	Arbeidet	med	konsolidering	 av	de	 eksisterende	
opplysningene	vil	fortsette,	særlig	innenfor	bygranskingsprosjektet,	transport,	miljø	samt	forskning	og	utvikling.	
Gjennomføringen	 av	 en	 rettslig	 ramme	 for	 opplysninger	 om	 regional	 befolkning	 og	 den	 forventede	 revisjonen	
av	ESA	95-forordningen,	som	omfatter	opplysninger	om	regionalregnskaper,	vil	være	av	vesentlig	betydning	for	
arbeidet	 med	 strukturindikatorene.	 Regionalstatistikkenes	 metodekonsekvens	 vil	 bli	 forbedret	 ved	 at	 strengere	
metoder	 innføres	 i	 den	 berørte	 rettslige	 rammen	 når	 den	 revideres,	 og	 bruken	 av	 kvalitetsstandarder,	 som	
allerede	er	innført	i	opplysningene	om	regionalregnskaper,	vil	bli	utvidet	til	andre	regionalstatistikker	for	å	sikre	
sammenlignbarhet	og	aktualitet.	Anvendelsen	av	 standarden	 for	næringsgruppering,	NACE	Rev.	2,	vil	 kreve	at	
tidsseriene	for	tidsrommene	før	revisjonen	omregnes.

—	 Gjennomføringen	av	INSPIRE-direktivet,	som	har	som	mål	å	utvikle	en	europeisk	romdatainfrastruktur	til	støtte	for	
miljøpolitikken	og	annen	politikk,	vil	revolusjonere	tilgangen	og	tilgjengeligheten	til	geografisk	informasjon	i	hele	
EU.	Dette	vil	ha	en	betydelig	innvirkning	på	kommisjonskontorenes	organisering	og	bruk	av	denne	informasjonen.	I	
løpet	av	denne	programperioden	vil	Eurostats	arbeidsgruppe	for	geografisk	informasjon	ikke	bare	bidra	til	utviklingen	
av	den	tekniske	gjennomføringen	og	levere	den	organisatoriske	infrastrukturen	(herunder	nedsette	og	lede	INSPIRE-
komiteen),	men	også	støtte	gjennomføringen	av	INSPIRE	over	hele	EU.	Fremming	av	romanalysemetoder	som	
kombinerer	statistiske	og	geografiske	opplysninger,	vil	fortsette	for	brukerne	i	Kommisjonen.	Den	økte	tilgangen	til	
romdata	som	følge	av	infrastrukturutnyttingen	vil	vesentlig	forbedre	muligheten	til	å	fastsette	nøyaktige	indikatorer.

AVDELING	XVIII

FORSKNING	OG	TEKNOLOGISK	UTVIKLING

Re t t s l i g 	 r amme

Statistikk	over	vitenskap,	teknologi	og	nyskaping:

europaparlaments-	og	rådsvedtak	nr.	1608/2003/EF	av	22.	juli	2003	om	utarbeiding	og	utvikling	av	fellesskapsstatistikkar	
over	 vitskap	 og	 teknologi(1),	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 753/2004	 av	 22.	 april	 2004	 om	 gjennomføring	 av	
europaparlaments-	og	rådsvedtak	nr.	1608/2003/EF	når	det	gjelder	statistikker	over	vitenskap	og	teknologi(2),	forordning	
(EF)	nr.	1450/2004.

Statistisk	forskning,	metode	og	nomenklaturer:	europaparlaments-	og	rådsbeslutning	nr.	1982/2006/EF	av	18.	desember	
2006	om	Det	 europeiske	 fellesskaps	 sjuende	 rammeprogram	 for	 forskning,	 teknologisk	 utvikling	 og	 demonstrasjon	
(2007–2013)(3).

Forvaltning	og	fortrolig	behandling	av	mikrodata:	forordning	(EF)	nr.	1104/2006.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Statistikk	over	vitenskap,	teknologi	og	nyskaping:	EUs	politikk	for	vitenskap,	teknologi	og	nyskaping	er	en	grunnstein	i	
Lisboa-strategien,	slik	det	ble	framhevet	i	konklusjonene	på	Det	europeiske	råds	møte	i	Barcelona	15.	og	16.	mars	2002	
og	den	foreløpige	revisjonen	i	2005.	Utarbeiding	og	spredning	av	statistikker	over	forskning	og	utvikling,	menneskelige	
ressurser	 innenfor	 vitenskap	 og	 teknologi,	 patenter	 og	 høyteknologinæringer	 samt	 kunnskapsbaserte	 tjenester	 er	
betydelig	forbedret	de	seneste	årene.	Utarbeidingen	av	disse	statistikkene	bygger	på	egne	datainnsamlinger,	bruk	av	
administrative	kilder	og	bruk	av	andre	offisielle	og	uoffisielle	opplysningskilder.	En	rettslig	ramme	er	fastsatt.

(1)	 EUT	L	230	av	16.9.2003,	s.	1.
(2)	 EUT	L	118	av	23.4.2004,	s.	23.	Vedtaket	sist	endret	ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	973/2007.
(3)	 EUT	L	412	av	30.12.2006,	s.	1.
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Statistisk	forskning,	metode	og	nomenklatur:	På	grunn	av	endringene	i	arbeidsmiljøet,	særlig	når	det	gjelder	utvidelse,	
globalisering	og	 IT-teknologi	 samt	utgiftene	 til	 innsamling	av	 statistikk,	 er	det	nødvendig	å	 forbedre	alle	elementer	
som	 bidrar	 til	 kvaliteten	 på	 opplysningene,	 som	 nevnt	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 322/97,	 oppfylle	 nye	 krav	 fra	 EUs	
beslutningstakere	og	andre	samt	tilpasse	statistikkene	til	endringene	i	samfunnet.

Forvaltning	og	fortrolig	behandling	av	mikrodata:	Det	er	viktig	å	gi	forskere	enkel	tilgang	til	mikrodata	som	er	innsamlet	
på	europeisk	plan	som	en	del	av	utarbeidingen	av	statistikker	i	samsvar	med	EF-traktatens	artikkel	285.	Denne	tilgangen	
vil	etterkomme	relevant	regelverk	for	fortrolig	behandling	av	statistiske	opplysninger,	f.eks.	i	forordning	(EF)	nr.	322/97	
og	i	rådsforordning	(Euratom,	EØF)	nr.	1588/90	av	11.	juni	1990	om	oversendelse	av	fortrolige	statistiske	opplysninger	
til	De	europeiske	fellesskaps	statistikkontor(1).	Nye	sikre	løsninger	må	finnes.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 Statistikk	 over	 forskning,	 teknologi	 og	 nyskaping:	 I	 løpet	 av	 de	 neste	 årene	 vil	 arbeidet	 med	 statistikk	 over	
vitenskap,	 teknologi	 og	 nyskaping	 ha	 fokus	 på	 bedre	 kvalitet	 på	 opplysningene,	 bedre	 statistiske	 metoder,	
nomenklaturer,	begreper	og	definisjoner	(f.eks.	bedre	måling	av	kunnskapsstrømmer	ved	bruk	av	den	internasjonalt	
harmoniserte	rådatakilden	Patstat),	åpne	for	ytterligere	opplysningskilder	og	full	gjennomføring	av	statistikker	over	
karriereutvikling	for	personer	med	doktorgrad,	samt	ajourføring	av	det	eksisterende	regelverket	på	de	ulike	berørte	
statistikkområdene	samt	bedre	inndata	til	nasjonalregnskapene.

—	 Statistisk	 forskning,	metode	 og	 nomenklaturer:	 I	 det	 sjuende	 rammeprogrammet	 vil	 forbedringen	 av	 tematiske	
områder	bli	prioritert,	men	også	forskning	som	skal	forbedre	opplysningenes	kvalitet	gjennom	nyskapingsmetoder,	
herunder	utarbeiding	av	modeller,	beregning	og	imputasjon.	Den	praktiske	forskningen	innenfor	offisiell	statistikk	
vil	bli	 reaktivert	gjennom	oppmuntring	 til	nettverksbygging.	Spredningen	og	bruken	av	 resultater	 fra	 forskning	
på	offisielle	statistikker	i	det	sjette	og	det	sjuende	rammeprogrammet	samt	bruken	av	resultatene	i	praksis	vil	bli	
fremmet	og	forenklet.	Mer	arbeid	gjenstår	dessuten	når	det	gjelder	å	forbedre	de	nomenklaturene	som	brukes	(f.eks.	
europeiske	undersøkelser	av	de	foretaksgruppene	som	driver	med	forskning	og	utvikling),	og	for	å	bruke	og	utvide	
den	europeiske	infrastrukturen	av	registre	over	foretaksgrupper.

—	 Forvaltning	 og	 fortrolig	 behandling	 av	 mikrodata:	 En	 integrert	 tilnærming	 til	 og	 metode	 for	 utviklingen	 av	
europeiske	 infrastrukturer	 for	 å	 lette	 forskeres	 tilgang	 til	 anonymiserte	 opplysninger	 innenfor	 rammen	 av	 det	
nåværende	regelverket	vil	bli	fremmet.

AVDELING	XIX

MILJØ

Re t t s l i g 	 r amme

EUs	 miljøstatistikk	 preges	 av	 etterspørselen	 etter	 fullstendige,	 pålitelige	 og	 relevante	 statistikker,	 regnskaper	 og	
indikatorer	av	høy	kvalitet	for	å	videreutvikle,	gjennomføre	og	overvåke	Fellesskapets	miljøpolitikk,	særlig	det	sjette	
miljøhandlingsprogrammet	 og	 de	 tilhørende	 «tematiske	 strategier»,	 miljømålene	 for	 EUs	 strategi	 for	 bærekraftig	
utvikling	og	Lisboa-strategien	 samt	Cardiff-prosessen	om	 integrering	av	miljøhensyn	på	alle	politiske	områder.	For	
øyeblikket	samles	det	inn	statistikk	bare	over	avfall(2)	og	miljøkostnader(3)	med	hjemmel	i	regelverket.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

For	 tiden	 lagres	 miljøopplysninger	 av	 Det	 europeiske	 miljøvernbyrå,	 Det	 felles	 forskningssenter,	 Kommisjonens	
generaldirektorat	for	miljø	og	Eurostat.	Disse	fire	har	inngått	en	teknisk	avtale	om	fordeling	av	ansvar	og	arbeidsoppgaver	
som	fører	til	opprettelse	av	miljødatasentre(4).	Økt	driftskompatibilitet	mellom	de	fire	institusjonenes	IT-infrastrukturer	
vil	bli	sikret.	Det	nære	partnerskapet	med	internasjonale	organisasjoner	(FN,	OECD)	om	metoder	(f.eks.	håndbøker)	og	
om	datainnsamling	(Eurostats	og	OECDs	felles	spørreskjema)	utfyller	rammen	for	miljøstatistikker	og	miljøregnskaper.

Den	viktigste	prioriteringen	er	å	dekke	etterspørselen	etter	opplysninger	i	forbindelse	med	de	«tematiske	strategiene»,	
f.eks.	 «forebygging	 og	 gjenvinning	 av	 avfall»,	 «bærekraftig	 bruk	 av	 naturressurser»	 og	 «bærekraftig	 bruk	 av	
plantevernmidler».	 Utarbeidingen	 av	 grunnleggende	 miljøstatistikker	 fortsetter,	 og	 det	 samme	 gjelder	 levering	 av	
statistikker	over	og	indikatorer	for	vann,	luft,	biologisk	mangfold,	jord,	skoger	og	arealbruk	til	andre	miljødatasentre.

(1)	 EFT	L	151	av	15.6.1990,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1882/2003.
(2)	 Europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	2150/2002	av	25.	november	2002	om	avfallsstatistikk	(EFT	L	332	av	9.12.2002,	s.	1).	

Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1893/2006.
(3)	 Forordning	(EF,	Euratom)	nr.	58/97.
(4)	 Teknisk	avtale	av	14.	november	2005	om	opprettelse	av	miljødatasentre	inngått	mellom	de	fire	fellesskapsinstitusjonene	som	deltar	

i	miljørapportering	og	spredning	av	opplysninger.
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Bedre	analyse	og	kvantifisering	av	forholdet	mellom	de	økonomiske	og	miljømessige	søylene	i	strategien	for	bærekraftig	
utvikling	krever	at	de	miljøøkonomiske	regnskapene	videreutvikles.	Det	er	store	huller	i	miljøopplysningene	på	visse	
underområder,	og	de	er	ikke	alltid	ajourført.	Andelen	miljøstatistikker	og	miljøregnskaper	med	hjemmel	i	EUs	regelverk	
er	liten.	Rettslige	grunnlag	for	andre	kjerneområder	bør	vurderes.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

For	å	forbedre	synergier,	planlegging	og	gjennomføring	i	forbindelse	med	miljøstatistikker	vil	arbeidet	i	 tidsrommet	
2008–2012	 bli	 samordnet	 gjennom	 ledermøter	 om	 miljøstatistikker	 og	 miljøregnskaper,	 som	 omfatter	 de	 fire	
institusjonene	og	medlemsstatene.

—	 Datasentrene	for	avfall,	naturressurser	og	naturprodukter	samt	forordningene	om	avfallsstatistikk	og	plantevernmidler	
(planlagt)	vil	gi	opplysninger	av	høy	kvalitet	som	oppfyller	behovet	for	opplysninger	i	forbindelse	med	de	tematiske	
strategiene.

—	 Eksisterende	miljøindikatorer	vil	bli	effektivisert,	nye	indikatorer	vil	bli	utviklet	og	det	vil	ytes	teknisk	støtte	for	
beregning	av	indikatorer	på	EU-plan	og	for	vurdering	av	rapporteringsforpliktelser	med	henblikk	på	mer	målrettet	
og	kostnadseffektiv	innsamling	av	miljøopplysninger.

—	 Metodeutvikling	 og	 forskning	 på	 miljøøkonomiske	 regnskaper	 vil	 bli	 ytterligere	 fremmet,	 og	 de	 viktigste	
miljøregnskapsmodulene	vil	bli	innført.

—	 Beregningsmetoder	 og	 kortsiktige	 prognosemetoder	 for	 å	 fylle	 opplysningshull	 og	 øke	 miljøstatistikkenes	 og	
miljøregnskapenes	aktualitet	vil	bli	ytterligere	forbedret.

—	 Når	det	er	hensiktsmessig,	vil	det	bli	utviklet	rettslige	grunnlag	for	viktige	områder	av	miljødatainnsamlingen	som	
for	tiden	ikke	er	omfattet	av	rettsakter.

AVDELING	XX

UTVIKLINGSSAMARBEID

God	statistikk	er	meget	viktig	for	å	kunne	vurdere	hvor	vellykket	utviklingspolitikken	er.	Utviklingsland	trenger	den	til	
kunnskapsbasert	politisk	beslutningstaking.	I	forbindelse	med	å	styrke	demokratiet	og	rettssikkerheten	samt	å	overholde	
menneskerettighetene	 er	 dessuten	 statistikk	 et	 eksempel	 på	 gode	 styringsformer,	 og	 kan	 bidra	 til	 å	 fremme	 gode	
styringsformer	og	innsyn,	forutsatt	at	egnete	kvalitetsstandarder	for	utarbeiding	av	statistikk	overholdes	og	tilgangen	til	
og	spredningen	av	offisielle	statistikker	sikres.

R e t t s l i g 	 r amme

EF-traktatens	artikkel	180.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Mye	må	gjøres	i	utviklingsland	for	å	øke	deres	statistiske	kapasitet.	Det	overordnede	målet	er	å	støtte	EUs	utenrikspolitiske	
forbindelser	ved	å	yte	passende	og	målrettet	faglig	bistand	på	statistikkområdet	for	å	øke	den	statistiske	kapasiteten	i	
stater	som	mottar	støtte	fra	EU.	Denne	støtten	må	være	varig.	I	denne	henseende	må	det	gjøres	en	innsats	for	å	sikre	at	
statistikken	inngår	i	nasjonale	og	regionale	utviklingsplaner.

Den	 viktigste	 delen	 av	 politikken	 er	 en	 økt	 og	 mer	 uttalt	 oppmerksomhet	 omkring	 fattigdomsbekjempelse	 i	 EUs	
utviklingspolitikk,	 særlig	 i	ACP-statene,	 og	 særlig	 i	Afrika.	 Statistikksamarbeidet	 har	 derfor	 økt	 fokus	 på	 å	 styrke	
målingen	og	overvåkingen	av	fattigdom,	med	særskilt	vekt	på	indikatorene	for	årtusenmålene	for	utvikling.

Faglig	 rådgivning	og	støtte	ytes	på	området	 for	måling	av	 innvirkningene	av	EUs	utviklingsprogrammer	og	når	det	
gjelder	de	statistiske	delene	av	EUs	regionale	utviklingsprogrammer	generelt.

I	programmet	vil	det	fortsatt	bli	lagt	vekt	på	regional	integrering,	noe	som	gjenspeiler	at	statene	selv	gjør	en	stadig	større	
innsats	for	å	styrke	sine	egne	regionale	strukturer.	Områder	som	støttes,	omfatter	flersidig	overvåking,	forbedring	av	
nasjonalregnskapene,	prisstatistikk,	landbruksstatistikk,	statistikk	over	naturressurser	og	miljøbelastning,	handel	med	
tredjestater,	foretaksstatistikk	og	statistikkutdanning.
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ESS	vil	fortsette	å	styrke	sin	innsats	for	å	forbedre	samordningen	mellom	giverne	(dvs.	tosidige	og	flersidige	givere).	
Eurostat	og	medlemsstatene	støtter	dermed	arbeidet	som	utføres,	særlig	i	regi	av	OECD/DAC,	FN	og	Verdensbanken,	
for	 å	 vurdere	 hvilken	 innvirkning	 utviklingssamarbeidet	 har	 på	 oppfyllelsen	 av	 årtusenmålene	 for	 utvikling.	 I	 den	
forbindelse	 har	 systemet	 en	 aktiv	 rolle	 i	 PARIS	 21-initiativet.	 Særlig	 vil	 det	 innenfor	 det	 faglige	 samarbeidet	 bli	
understreket	hvor	viktig	det	er	å	fokusere	på	brukerne,	og	verdien	av	flerårig	programplanlegging	vil	bli	fremmet.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

Statistikken	vil	bli	mer	synlig	i	nasjonale	og	regionale	utviklingsplaner.

—	 Det	 vil	 ytes	 faglig	 rådgivning	 og	 vitenskapelig	 støtte	 når	 dette	 er	 mulig,	 for	 å	 gjennomføre	 statistiske	
utviklingsprogrammer,	særlig	på	regionalt	plan,	for	å	støtte	prosjekter	med	statistiske	følger	og	harmonisering	av	
statistikk	i	stater	som	mottar	støtte	fra	EU,	og	for	å	bidra	til	vurderingen	av	statistiske	prioriteringer	i	forbindelse	
med	planleggingen	av	EUs	statistiske	samarbeid.

—	 Idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 likestillingsaspektet	 vil	 det	 bli	 lagt	 særskilt	 vekt	 på	måling	og	overvåking	 av	 fattigdom,	
framskritt	innenfor	sosial	utjevning,	et	bærekraftig	miljø	og	indikatorene	for	årtusenmålene	for	utvikling.

AVDELING	XXI

ØKONOMISK,	FINANSIELT	OG	ADMINISTRATIVT	SAMARBEID	MED	TREDJESTATER

Re t t s l i g 	 r amme

Rådsforordning	(EF,	Euratom)	nr.	1279/96	av	25.	juni	1996	om	bistand	til	den	økonomiske	reform-	og	gjenreisningsprosess	
i	de	nye	uavhengige	statene	og	Mongolia(1),	Kommisjonens	melding	til	Rådet	av	9.	desember	2004	om	Kommisjonens	
forslag	til	handlingsplaner	innenfor	den	europeiske	naboskapspolitikken.

D e n 	 n å væ r e n d e 	 s i t u a s j o n e n

Statistikksamarbeidet	med	stater	som	omfattes	av	den	europeiske	naboskapspolitikken	tar	sikte	på	å	støtte	utviklingen	
av	disse	 statenes	 statistikksystemer	med	henblikk	på	å	 levere	et	grunnleggende	 sett	harmoniserte	opplysninger	 som	
oppfyller	EUs	krav	på	områder	der	EUs	politikk	trenger	slike	opplysninger.	Den	statistiske	bistanden	til	disse	statene	
ytes	gjennom	det	europeiske	naboskaps-	og	partnerskapsinstrument.

De	viktigste	initiativene	for	2008–2012:

—	 De	viktigste	områdene	som	vil	bli	utviklet,	er	økonomisk	statistikk,	nasjonalregnskaper	og	prisstatistikk,	handel	
med	tredjestater,	migrasjonsstatistikk	og	sosialstatistikk.	Dessuten	bør	andre	områder	som	energi-	og	miljøstatistikk	
–	 og	mer	 generelle	 indikatorer	 for	 bærekraftig	 utvikling	 –	 gradvis	 innføres	 som	 et	 viktig	 underlag	 for	 politisk	
beslutningstaking.

—	 Samarbeidet	vil	også	ta	sikte	på	å	bygge	opp	og	styrke	de	nasjonale	statistikkontorenes	institusjonelle	kapasitet	og	
tverrinstitusjonelt	samarbeid.

____________________________

(1)	 EFT	L	165	av	4.7.1996,	s.	1.
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNIONEN	HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,	særleg	artikkel	152,

med	tilvising	til	framlegget	frå	Kommisjonen,

med	 tilvising	 til	 fråsegna	 frå	 Det	 europeiske	 økonomi-	 og	
sosialutvalet(1),

med	tilvising	til	fråsegna	frå	Regionutvalet(2),

etter	 den	 framgangsmåten	 som	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 251	 i	
traktaten(3),	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 traktaten	 er	 det	 fastsett	 at	 det	 bør	 sikrast	 eit	 høgt	
nivå	 for	 vern	 av	 menneskehelsa	 ved	 utarbeidinga	 og	
gjennomføringa	av	all	fellesskapspolitikk	og	-verksemd.	
For	å	medverke	til	å	nå	eit	høgt	nivå	for	helsevern	er	det	
naudsynt	med	fellesskapstiltak.

2)	 Fellesskapstiltaka	 bør	 utfylle	 nasjonal	 politikk	 som	
tek	 sikte	 på	 å	 betre	 folkehelsa,	 å	 førebyggje	 farar	 for	
menneskehelsa	og	å	 redusere	helseskadar	 som	er	knytte	
til	narkotikavanebruk,	medrekna	politikk	for	informasjon	
og	førebygging.

3)	 Forskingsresultat	 viser	 at	 svært	 mange	 sjukdomstilfelle	
og	 dødsfall	 blant	 europeiske	 borgarar	 har	 samanheng	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 257	 av	 3.10.2007,	 s.	 23,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	76/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 protokoll	 31	 om	 samarbeid	 på	 særlege	 område	
utanfor	 dei	 fire	 fridommane,	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den	 europeiske	 unions	
tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	27.

(1)	 TEU	C	69	av	21.3.2006,	s.	1.
(2)	 TEU	C	192	av	16.8.2006,	s.	25.
(3)	 Europaparlamentsfråsegn	av	14.	desember	2006	(enno	ikkje	offentleggjord	i	

TEU),	felles	haldning	frå	Rådet	av	23.	juli	2007	(enno	ikkje	offentleggjord	i	
TEU),	og	haldning	frå	Europaparlamentet	av	6.	september	2007	(enno	ikkje	
offentleggjord	i	TEU).

med	narkotikavanebruk,	og	helseskadar	som	er	knytte	til	
narkotikavanebruk,	utgjer	eit	stort	problem	for	folkehelsa.

4)	 I	meldinga	si	til	Rådet	og	Europaparlamentet	om	resultata	
frå	 sluttvurderinga	 av	 strategien	 og	 handlingsplanen	 til	
EU	mot	narkotika	(2000-2004)	la	Kommisjonen	vekt	på	
at	 det	 er	 naudsynt	 med	 jamlege	 samråd	med	 det	 sivile	
samfunnet	ved	utforminga	av	narkotikapolitikken	til	EU.

5)	 I	 europaparlaments-	 og	 rådsavgjerd	 nr.	 1786/2002/
EF	 av	 23.	 september	 2002	 om	 vedtaking	 av	 eit	
fellesskapshandlingsprogram	 på	 området	 folkehelse	
(2003-2008)(4)	er	utarbeiding	av	strategiar	og	mål	når	det	
gjeld	narkotikavanebruk	førde	opp	som	ein	av	dei	viktige	
helsefaktorane	som	er	knytte	til	livsstil.

6)	 I	 rådsrekommandasjon	 2003/488/EF	 av	 18.	 juni	 2003	
om	førebygging	og	reduksjon	av	helseskadar	 i	samband	
med	narkotikavanebruk(5)	rår	Rådet	til	at	medlemsstatane	
set	 seg	 som	 eit	 helsemål	 at	 narkotikavanebruk	 skal	
førebyggjast	 og	 risikoar	 i	 samband	 med	 dette	 skal	
reduserast,	 og	 at	 dei	 utarbeider	 og	 gjennomfører	
omfattande	strategiar	for	å	nå	dette	målet.

7)	 I	 desember	 2004	 godkjende	 Det	 europeiske	 rådet	
narkotikastrategien	 til	 Den	 europeiske	 unionen	 2005-
2012,	som	omfattar	all	verksemd	i	heile	Den	europeiske	
unionen	som	er	knytt	til	narkotika,	og	der	det	er	fastsett	
viktige	 mål.	 Gjennom	 desse	 måla	 vert	 det	 teke	 sikte	
på	 å	 nå	 eit	 høgt	 nivå	 for	 helsevern,	 velferd	 og	 sosial	
utjamning	 ved	 å	 førebyggje	 og	 redusere	 narkotikabruk,	
narkotikavanebruk	og	skadar	på	helse	og	samfunn	som	er	
knytte	til	narkotika.

8)	 Rådet	 har	 vedteke	 EU-handlingsplanen	 mot	 narkotika	
(2005-2008)(6)	som	eit	viktig	verkemiddel	for	å	overføre	
narkotikastrategien	 til	EU	2005-2012	 til	konkrete	 tiltak.	
Handlingsplanen	 har	 som	 overordna	 mål	 å	 redusere	
mykje	 av	 utbreiinga	 av	 narkotikabruk	 blant	 borgarane,	
og	 å	 redusere	 dei	 sosiale	 skadane	 og	 helseskadane	 som	
bruken	 av	 og	 handelen	 med	 ulovlege	 narkotiske	 stoff	
fører	til.

(4)	 TEF	L	271	av	9.10.2002,	s.	1.	Avgjerda	endra	ved	avgjerd	nr.	786/2004/EF	
(TEU	L	138	av	30.4.2004,	s.	7).

(5)	 TEU	L	165	av	3.7.2003,	s.	31.
(6)	 TEU	C	168	av	8.7.2005,	s.	1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSAVGJERD	nr.	1150/2007/EF

av	25.	september	2007

om	skiping	av	særprogrammet	«Førebygging	av	og	informasjon	om	narkotikabruk»	for	tidsrommet	
2007-2013,	som	ein	del	av	det	overordna	programmet	«Grunnleggjande	rettar	og	rettferd»(*)
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9)	 Særprogrammet	 «Førebygging	 av	 og	 informasjon	 om	
narkotikabruk»,	som	vert	skipa	i	medhald	av	denne	avgjerda	
(heretter	kalla	«programmet»),	tek	sikte	på	å	gjennomføre	
dei	 måla	 som	 er	 fastlagde	 i	 narkotikastrategien	 til	 EU	
2005-2012	og	EU-handlingsplanane	mot	narkotika	2005-
2008	og	2009-2012,	ved	å	støtte	prosjekt	som	tek	sikte	på	å	
førebyggje	narkotikabruk,	m.a.	ved	å	redusere	skadar	som	
er	 knytte	 til	 narkotika,	 og	 innføre	 behandlingsmetodar	
som	tek	omsyn	til	den	nyaste	vitskaplege	kunnskapen.

10)	 Det	 er	 viktig	 og	 naudsynt	 å	 sannkjenne	 dei	 alvorlege	
verknadene,	både	på	kort	og	på	lengre	sikt,	som	narkotika	
har	på	helsa	og	på	den	psykologiske	og	sosiale	utviklinga	
til	einskildpersonar,	familiar	og	lokalsamfunn	og	på	like	
høve	 for	 dei	 som	 det	 gjeld,	 og	 å	 sannkjenne	 dei	 høge	
sosiale	og	økonomiske	kostnadene	for	heile	samfunnet.

11)	 Det	 bør	 leggjast	 særleg	 vekt	 på	 førebygging	 av	
narkotikabruk	 blant	 ungdom,	 som	 er	 den	 mest	 sårbare	
gruppa.	Den	største	utfordringa	når	det	gjeld	førebygging,	
er	å	oppmuntre	ungdom	til	å	tileigne	seg	ein	sunn	livsstil.

12)	 Det	 europeiske	 fellesskapet	 kan	 tilføre	 ein	 tilleggsverdi	
til	den	 innsatsen	som	medlemsstatane	gjer	når	det	gjeld	
førebygging	 og	 informasjon,	 medrekna	 behandling	 og	
reduksjon	 av	 skadar	 som	 er	 knytte	 til	 narkotika,	 ved	 å	
utfylle	denne	innsatsen	og	fremje	samverknad.

13)	 I	samsvar	med	artikkel	7	nr.	3	i	rådsbeslutning	1999/468/
EF	 av	 28.	 juni	 1999	 om	 fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	
for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	 som	
er	 gitt	 Kommisjonen(1)	 bør	 Kommisjonen	 melde	 frå	
til	 Europaparlamentet	 om	 utvalsframgangsmåtar	 som	
er	 knytte	 til	 gjennomføringa	 av	 dette	 programmet.	
Europaparlamentet	 bør	 særleg	 få	 oversendt	 utkastet	
til	 det	 årlege	 programmet	 når	 dette	 vert	 lagt	 fram	 for	
forvaltingsutvalet.	 I	 tillegg	 bør	 Europaparlamentet	 få	
oversendt	resultata	frå	røystingane	og	referata	frå	møte	i	
det	nemnde	utvalet.

14)	 Det	 bør	 sikrast	 komplementaritet	 med	 den	 tekniske	
sakkunna	 til	Det	 europeiske	 senteret	 for	 overvaking	 av	
narkotika	og	narkotikavanebruk	(heretter	kalla	«senteret»)	
ved	 bruk	 av	 dei	metodane	 og	 den	 beste	 praksisen	 som	

(1)	 TEF	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.	Avgjerda	sist	endra	ved	avgjerd	2006/512/EF	
(TEU	L	200	av	22.7.2006,	s.	11).

er	 utvikla	 av	 senteret,	 og	 ved	 å	 trekkje	 senteret	 med	 i	
utarbeidinga	av	det	årlege	arbeidsprogrammet.

15)	 Ettersom	 måla	 for	 denne	 avgjerda	 ikkje	 kan	 nåast	 i	
tilstrekkeleg	 grad	 av	 medlemsstatane	 fordi	 det	 trengst	
utveksling	 av	 informasjon	 og	 spreiing	 av	 god	 praksis	 i	
heile	 Fellesskapet,	 fordi	 det	 trengst	 ein	 samordna	 og	
tverrfagleg	 metode	 og	 fordi	 programmet	 har	 eit	 stort	
omfang,	 og	 betre	 kan	 nåast	 på	 fellesskapsplan,	 kan	
Fellesskapet	vedta	tiltak	i	samsvar	med	nærleiksprinsippet	
slik	det	er	fastsett	i	artikkel	5	i	traktaten.	I	samsvar	med	
prinsippet	om	rimeleg	samhøve,	slik	det	er	fastsett	i	den	
nemnde	artikkelen,	går	 ikkje	denne	avgjerda	 lenger	enn	
det	som	er	naudsynt	for	å	nå	desse	måla.

16)	 Då	det	er	viktig	å	gjere	 fellesskapsfinansieringa	 synleg,	
bør	 Kommisjonen	 utarbeide	 retningslinjer	 for	 å	 sikre	
at	 alle	 styresmakter,	 ikkje-statlege	 organisasjonar,	
internasjonale	 organisasjonar	 eller	 andre	 einingar	 som	
får	støtte	i	medhald	av	programmet,	på	ein	tilbørleg	måte	
stadfestar	at	dei	har	fått	slik	støtte.

17)	 I	 denne	 avgjerda	 er	 det	 for	 heile	 det	 tidsrommet	 som	
programmet	varer,	fastsett	ei	finansiell	ramme	som	utgjer	
det	viktigaste	referansegrunnlaget	for	budsjettstyresmakta	
ved	den	årlege	budsjetthandsaminga,	slik	det	er	definert	i	
nr.	 37	 i	 den	 tverrinstitusjonelle	 avtala	 av	 17.	mai	 2006	
mellom	Europaparlamentet,	Rådet	og	Kommisjonen	om	
budsjettdisiplin	og	god	økonomistyring(2).

18)	 Rådsforordning	(EF,	Euratom)	nr.	1605/2002	av	25.	juni	
2002	 om	 finansreglementet	 som	 får	 anvendelse	 på	 De	
europeiske	 fellesskaps	 alminnelige	 budsjett(3)	 (heretter	
kalla	 «finansforordninga»)	 og	 kommisjonsforordning	
(EF,	Euratom)	nr.	2342/2002	av	23.	desember	2002	om	
fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	 for	 gjennomføring	 av	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1605/2002(4),	 som	 sikrar	 dei	
økonomiske	 interessene	 til	 Fellesskapet,	 bør	 nyttast,	
samstundes	 som	 det	 vert	 teke	 omsyn	 til	 prinsippa	 for	
forenkling	og	samanheng	i	valet	av	budsjettordningar,	ei	
avgrensing	av	talet	på	tilfelle	der	Kommisjonen	framleis	
skal	ha	direkte	ansvar	for	gjennomføringa	og	forvaltinga,	
og	 kravet	 om	 rimeleg	 samhøve	 mellom	 mengda	 av	
ressursar	 og	dei	 administrative	byrdene	 i	 samband	med	
ressursbruken.

(2)	 TEU	C	139	av	14.6.2006,	s.	1.
(3)	 TEF	L	248	av	16.9.2002,	s.	1.	Forordninga	sist	endra	ved	forordning	(EF,	

Euratom)	nr.	1995/2006	(TEU	L	390	av	30.12.2006,	s.	1).
(4)	 TEF	L	357	av	31.12.2002,	s.	1.	Forordninga	sist	endra	ved	forordning	(EF,	

Euratom)	nr.	478/2007	(TEU	L	111	av	28.4.2007,	s.	13).
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19)	 Det	bør	òg	gjerast	eigna	tiltak	for	å	hindre	avvik	og	svik,	
og	for	å	krevje	 tilbake	midlar	som	er	 tapte,	utbetalte	på	
urettkome	 vis	 eller	 nytta	 på	 feil	 måte,	 i	 samsvar	 med	
rådsforordning	(EF,	Euratom)	nr.	2988/95	av	18.	desember	
1995	 om	 beskyttelse	 av	 De	 europeiske	 fellesskaps	
økonomiske	 interesser(1),	 rådsforordning	 (Euratom,	
EF)	 nr.	 2185/96	 av	 11.	 november	 1996	 om	kontroll	 og	
inspeksjon	på	stedet	som	foretas	av	Kommisjonen	for	å	
verne	 De	 europeiske	 fellesskaps	 økonomiske	 interesser	
mot	 bedrageri	 og	 andre	 uregelmessigheter(2)	 og	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1073/1999	
av	 25.	mai	 1999	 om	 undersøkelser	 som	 foretas	 av	Det	
europeiske	kontor	for	bedrageribekjempelse	(OLAF)(3).

20)	 For	 å	 dekkje	 driftstilskot	 krev	 finansforordninga	 at	 det	
skal	det	skal	liggje	føre	ei	grunnleggjande	rettsakt.

21)	 Dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	 for	 å	 gjennomføre	 denne	
avgjerda,	 bør	 vedtakast	 i	 samsvar	 med	 rådsavgjerd	
1999/468/EF,	 samstundes	 som	 det	 vert	 skilt	 mellom	
dei	 tiltaka	 som	 skal	 vedtakast	 etter	 framgangsmåten	
med	 forvaltingsutval,	 og	 dei	 som	 skal	 vedtakast	
etter	 framgangsmåten	 med	 rådgjevande	 utval,	 der	
framgangsmåten	med	rådgjevande	utval	i	visse	tilfelle	er	
best	eigna	av	omsyn	til	betre	effektivitet.

22)	 For	å	sikre	at	dette	programmet	vert	gjennomført	på	ein	
effektiv	måte	og	til	rett	tid,	bør	denne	avgjerda	nyttast	frå	
1.	januar	2007	—

TEKE	DENNE	AVGJERDA:

Artikkel 1

Skiping	av	og	mål	for	programmet

1.	 Ved	 denne	 avgjerda	 vert	 det	 skipa	 eit	 særprogram	 for	
førebygging	 av	 og	 informasjon	 om	 narkotikabruk	 (heretter	
kalla	«programmet»),	som	ein	del	av	det	overordna	programmet	
«Grunnleggjande	rettar	og	rettferd»,	for	å	medverke	til	å	sikre	
eit	 høgt	 nivå	 for	 vern	 av	 menneskehelsa	 og	 for	 å	 redusere	
helseskadar	som	er	knytte	til	narkotika.

2.	 Programmet	skal	gjelde	i	tidsrommet	frå	1.	januar	2007	til	
31.	desember	2013.

Artikkel 2

Allmenne	mål

Programmet	har	følgjande	allmenne	mål:

(1)	 TEF	L	312	av	23.12.1995,	s.	1.
(2)	 TEF	L	292	av	15.11.1996,	s.	2.
(3)	 TEF	L	136	av	31.5.1999,	s.	1.

a)	 å	 førebyggje	 og	 redusere	 narkotikabruk	 og	 -vanebruk	 og	
skadar	som	er	knytte	til	narkotika,

b)	 å	medverke	til	å	betre	informasjonen	om	narkotikabruk,	og

c)	 å	støtte	gjennomføringa	av	narkotikastrategien	til	EU.

Artikkel 3

Særskilde	mål

Programmet	har	følgjande	særskilde	mål:

a)	 å	fremje	tverrnasjonale	tiltak	for	å

i)		 skipe	tverrfaglege	nettverk,

ii)	 sikre	 ei	 utviding	 av	 kunnskapsbasen,	 utveksling	 av	
opplysningar	 og	 identifisering	 og	 spreiing	 av	 god	
praksis	 m.a.	 gjennom	 utdanning,	 studievitjingar	 og	
utveksling	av	personale,

iii)	 auke	 medvitet	 om	 helseproblem	 og	 sosiale	 problem	
som	 følgje	 av	 narkotikabruk,	 og	 oppmuntre	 til	 ein	
open	dialog	med	sikte	på	å	fremje	ei	betre	forståing	av	
narkotika	som	fenomen,	og

iv)	 støtte	tiltak	som	tek	sikte	på	å	førebyggje	narkotikabruk,	
m.a.	ved	å	redusere	skadar	som	er	knytte	til	narkotika	
og	ved	å	nytte	behandlingsmetodar	som	tek	omsyn	til	
den	nyaste	vitskaplege	kunnskapen,

b)	 å	 trekkje	 med	 det	 sivile	 samfunnet	 i	 gjennomføringa	 og	
utviklinga	 av	 narkotikastrategien	 og	 handlingsplanane	 til	
EU,	og

c)	 å	 overvake,	 setje	 i	 verk	 og	 vurdere	 gjennomføringa	 av	
dei	 særskilde	 tiltaka	 i	medhald	 av	 handlingsplanane	mot	
narkotika	 2005-2008	 og	 2009-2012.	 Europaparlamentet	
tek	 del	 i	 vurderingsprosessen	 gjennom	 deltakinga	 si	 i	
Kommisjonen	si	styringsgruppe	for	vurdering.

Artikkel 4

Tiltak

For	 å	 nå	 dei	 allmenne	 og	 særskilde	 måla	 som	 er	 fastsette	
i	 artikkel	 2	 og	 3,	 skal	 programmet	 støtte	 dei	 følgjande	
typane	 tiltak,	 på	 dei	 vilkåra	 som	 er	 fastsette	 i	 dei	 årlege	
arbeidsprogramma	som	er	nemnde	i	artikkel	9	nr.	2:
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a)	 særlege	tiltak	som	Kommisjonen	set	i	verk,	t.d.	studiar	og	
forsking,	 rundspørjingar	 og	 granskingar,	 utarbeiding	 av	
indikatorar	og	 felles	metodar,	 innsamling,	utarbeiding	og	
spreiing	av	data	og	statistikk,	seminar,	konferansar	og	møte	
mellom	sakkunnige,	tilrettelegging	av	offentlege	kampanjar	
og	 tilskipingar,	 utvikling	 og	 vedlikehald	 av	 nettstader,	
utarbeiding	og	spreiing	av	opplysningsmateriale,	støtte	og	
vedlikehald	 av	 nettverk	 av	 nasjonale	 sakkunnige,	 saman	
med	analyse,	overvaking	og	vurdering,

b)	 særlege	 tverrnasjonale	 prosjekt	 som	 er	 av	 interesse	 for	
Fellesskapet	 og	 er	 lagde	 fram	av	minst	 to	medlemsstatar	
eller	av	minst	éin	medlemsstat	og	éin	annan	stat	som	anten	
kan	vere	ein	tilmeldingsstat	eller	kandidatstat	i	medhald	av	
dei	vilkåra	som	er	fastsette	i	det	årlege	arbeidsprogrammet,	
eller

c)	 verksemda	 til	 ikkje-statlege	 organisasjonar	 eller	 andre	
organ	 som	 arbeider	 for	 å	 nå	 eit	 mål	 som	 er	 av	 allmenn	
europeisk	interesse	innanfor	ramma	av	dei	overordna	måla	
for	programmet	og	i	medhald	av	dei	vilkåra	som	er	fastsette	
i	det	årlege	arbeidsprogrammet.

Artikkel 5

Deltaking

Følgjande	statar	kan	ta	del	i	tiltaka	til	programmet:

a)	 dei	EFTA-statane	som	er	part	i	EØS-avtala,	i	samsvar	med	
føresegnene	i	den	nemnde	avtala,	og

b)	 dei	 kandidatstatane	 og	 statane	 på	 Vest-Balkan	 som	 tek	
del	 i	 stabiliserings-	 og	 assosieringsprosessen	 i	 samsvar	
med	 dei	 vilkåra	 som	 er	 fastsette	 i	 assosieringsavtalene	
eller	 tilleggsprotokollane	 deira	 om	 deltaking	 i	
fellesskapsprogram,	 som	 er	 inngådde	 eller	 skal	 inngåast	
med	desse	statane.

Kandidatstatar	 som	 ikkje	 tek	 del	 i	 programmet,	 kan	 verte	
knytte	til	prosjekt	der	slik	deltaking	kan	medverke	til	å	førebu	
tilmeldinga	 deira,	 på	 same	måte	 som	 andre	 tredjestatar	 eller	
internasjonale	organisasjonar	som	ikkje	tek	del	i	programmet,	
dersom	det	tener	føremålet	for	prosjekta.

Artikkel 6

Målgrupper

1.	 Programmet	 er	 retta	mot	 alle	 grupper	 som	direkte	 eller	
indirekte	arbeider	med	narkotikaspørsmål.

2.	 Når	 det	 gjeld	 narkotika,	 er	 ungdom,	 kvinner,	 utsette	
grupper	 og	 personar	 som	 lever	 i	 sosialt	 vanskelegstilte	

område,	 rekna	 som	 risikogrupper,	 og	 skal	 dermed	 reknast	
som	 målgrupper.	 Andre	 målgrupper	 omfattar	 lærarar	 og	
undervisningspersonale,	 foreldre,	 sosialarbeidarar,	 lokale	 og	
nasjonale	styresmakter,	medisinsk	og	paramedisinsk	personale,	
juridisk	 personale	 ,	 politi-	 og	 fengselsstyresmakter,	 ikkje-
statlege	organisasjonar,	fagforeiningar	og	religiøse	samfunn.

Artikkel 7

Tilgang	til	programmet

Programmet	 skal	 vere	 ope	 for	 offentlege	 eller	 private	
organisasjonar	og	institusjonar	(lokale	styresmakter	på	høveleg	
nivå,	universitetsinstitutt	og	forskingssenter)	som	arbeider	med	
informasjon	 om	 og	 førebygging	 av	 narkotikabruk,	medrekna	
reduksjon	og	behandling	av	skadar	som	er	knytte	til	narkotika.

Ikkje-ideelle	 organ	 og	 organisasjonar	 skal	 kunne	 få	 tilskot	 i	
medhald	 av	 programmet	 berre	 dersom	 dei	 samarbeider	 med	
ideelle	eller	statlege	organisasjonar.

Artikkel 8

Typar	støtte

1.	 Fellesskapsfinansieringa	 kan	 ha	 følgjande	 rettslege	
former:

a)	 tilskot,	eller

b)	 avtaler	om	offentlege	innkjøp.

2.	 Fellesskapstilskot	 skal	 tildelast	 etter	 innbydingar	 til	
framlegg,	 bortsett	 frå	 i	 tilbørleg	 grunngjevne	 unntakstilfelle	
slik	det	er	fastsett	i	finansforordninga,	og	skal	gjevast	i	form	av	
driftstilskot	eller	tilskot	til	tiltak.

Minstesatsen	for	dei	årlege	utgiftene	som	skal	løyvast	til	tilskot,	
og	høgstesatsen	for	samfinansiering,	skal	fastsetjast	i	det	årlege	
arbeidsprogrammet.

3.	 Midlar	 til	 oppfølgingstiltak	 kan	 òg	 gjerast	
tilgjengelege	 gjennom	 kontraktar	 om	 offentlege	 innkjøp,	
der	 fellesskapsmidlane	skal	dekkje	kjøp	av	varer	og	 tenester.	
Dette	 skal	 m.a.	 dekkje	 utgifter	 i	 samband	 med	 informasjon	
og	 kommunikasjon,	 førebuing,	 gjennomføring,	 overvaking,	
kontroll	 og	 vurdering	 av	 prosjekt,	 politikk,	 program	 og	
regelverk.

Artikkel 9

Gjennomføringstiltak

1.	 Kommisjonen	skal	yte	finansiell	støtte	frå	Fellesskapet	i	
samsvar	med	finansforordninga.
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2.	 For	 å	 gjennomføre	 programmet	 skal	 Kommisjonen,	
innanfor	rammene	av	dei	allmenne	måla	for	programmet	som	er	
fastsette	i	artikkel	2,	vedta	eit	årleg	arbeidsprogram	der	det	vert	
teke	omsyn	til	den	tekniske	sakkunna	til	senteret.	Programmet	
skal	innehalde	særskilde	mål,	prioriterte	temaområde,	ei	skisse	
av	dei	oppfølgingstiltaka	som	er	nemnde	i	artikkel	8,	og	dersom	
det	er	naudsynt,	ei	liste	over	andre	tiltak.

Det	 første	 årlege	 arbeidsprogrammet	 skal	 vedtakast	 innan	
23.	januar	2008.

3.	 Det	 årlege	 arbeidsprogrammet	 skal	 vedtakast	 i	 samsvar	
med	den	framgangsmåten	som	er	nemnd	i	artikkel	10	nr.	3.

4.	 Framgangsmåtane	for	vurdering	og	tildeling	av	tilskot	til	
tiltak	skal	ta	omsyn	til	m.a.	dei	følgjande	kriteria:

a)	 samsvaret	 mellom	 dei	 framlagde	 tiltaka	 og	 det	 årlege	
arbeidsprogrammet,	måla	som	er	fastsette	i	artikkel	2	og	3,	
og	dei	typane	tiltak	som	er	fastsette	i	artikkel	4,

b)	 kvaliteten	på	framlegget	til	tiltak	med	omsyn	til	utforminga,	
organiseringa,	presentasjonen	og	dei	forventa	resultata	av	
tiltaket,

c)	 omfanget	av	den	fellesskapsfinansieringa	som	det	er	søkt	
om,	og	korleis	denne	summen	står	 i	høve	til	dei	forventa	
resultata,	og

d)	 verknaden	som	dei	forventa	resultata	har	på	dei	måla	som	
er	fastsette	i	artikkel	2	og	3,	og	på	dei	tiltaka	som	er	nemnde	
i	artikkel	4.

5.	 Søknadene	 om	 driftstilskot	 som	 er	 nemnde	 i	 artikkel	 4	
bokstav	c),	skal	vurderast	i	lys	av

a)	 samsvaret	deira	med	måla	for	programmet,

b)	 kvaliteten	på	den	planlagde	verksemda,

c)	 den	mangfaldiggjerande	verknaden	som	denne	verksemda	
kan	ventast	å	få	på	ålmenta,

d)	 det	geografiske	og	sosiale	omfanget	av	verksemda,

e)	 korleis	 borgarane	 kan	 medverke	 i	 samansetnaden	 til	 dei	
organa	som	det	gjeld,

f)	 nytte-kostnadshøvet	til	det	framlagde	tiltaket.

6.	 Avgjerder	som	er	knytte	til	dei	framlagde	tiltaka	som	er	
nemnde	i	artikkel	4	bokstav	a),	skal	vedtakast	av	Kommisjonen	
i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	 med	 forvaltingsutval	 som	
er	 nemnd	 i	 artikkel	 10	 nr.	 3.	Avgjerder	 som	er	 knytte	 til	 dei	
framlagde	 prosjekta	 og	 tiltaka	 som	 er	 nemnde	 i	 høvesvis	
artikkel	4	bokstav	b)	og	c),	skal	vedtakast	av	Kommisjonen	i	
samsvar	med	framgangsmåten	med	rådgjevande	utval	som	er	
nemnd	i	artikkel	10	nr.	2.

Avgjerder	om	søknader	om	tildeling	av	tilskot	som	gjeld	ikkje-
ideelle	organ	eller	organisasjonar,	skal	takast	av	Kommisjonen	
i	 samsvar	med	 framgangsmåten	med	 forvaltingsutval	 som	er	
nemnd	i	artikkel	10	nr.	3.

Artikkel 10

Utval

1.	 Kommisjonen	skal	få	hjelp	av	eit	utval.

2.	 Når	det	vert	vist	til	dette	nummeret,	skal	artikkel	3	og	7	
i	 avgjerd	1999/468/EF	nyttast,	 samstundes	 som	det	vert	 teke	
omsyn	til	føresegnene	i	artikkel	8	i	den	nemnde	avgjerda.

3.	 Når	det	vert	vist	til	dette	nummeret,	skal	artikkel	4	og	7	
i	 avgjerd	1999/468/EF	nyttast,	 samstundes	 som	det	vert	 teke	
omsyn	til	føresegnene	i	artikkel	8	i	den	nemnde	avgjerda.

Det	 tidsrommet	 som	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 4	 nr.	 3	 i	 avgjerd	
1999/468/EF,	skal	vere	tre	månader.

Artikkel 11

Komplementaritet

1.	 Det	 vert	 lagt	 vekt	 på	 å	 oppnå	 samverknad	 og	
komplementaritet	 med	 andre	 fellesskapsordningar,	 særleg	
det	overordna	programmet	«Tryggleik	 for	og	vern	av	 rettane	
til	 fridom»,	 det	 sjuande	 rammeprogrammet	 for	 forsking	 og	
utvikling	 og	 fellesskapsprogrammet	 for	 folkehelse.	 Det	 skal	
sikrast	 komplementaritet	 med	 dei	 metodane	 og	 den	 beste	
praksisen	 som	vert	 utvikla	 ved	 senteret,	 særleg	når	 det	 gjeld	
statistiske	opplysningar	om	narkotika.

2.	 Programmet	 kan	 dele	 ressursar	 med	 andre	
fellesskapsordningar,	 særleg	 dei	 overordna	 programma	
«Tryggleik	for	og	vern	av	rettane	 til	 fridom»,	«Solidaritet	og	
forvalting	 av	 inn-	 og	 utvandringsstraumar»	 og	 det	 sjuande	
rammeprogrammet	for	forsking	og	utvikling,	for	å	gjennomføre	
tiltak	som	oppfyller	måla	for	alle	programma.
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3.	 Tiltak	som	vert	finansierte	i	medhald	av	denne	avgjerda,	
skal	 ikkje	 gjevast	 finansiell	 støtte	 til	 dei	 same	 føremåla	 frå	
andre	finansieringsordningar	i	Fellesskapet.	Kommisjonen	skal	
krevje	at	støttemottakarar	som	er	omfatta	av	dette	programmet,	
sender	over	til	Kommisjonen	opplysningar	om	midlar	som	dei	
har	motteke	 over	 det	 allmenne	 budsjettet	 til	 Den	 europeiske	
unionen	 og	 frå	 andre	 kjelder,	 og	 opplysningar	 om	 aktuelle	
søknader	om	finansiering.

Artikkel 12

Budsjettmidlar

1.	 Den	 finansielle	 ramma	 for	 gjennomføringa	 av	 denne	
avgjerda	 frå	 1.	 januar	 2007	 til	 31.	 desember	 2013	 skal	 vere	
21	350	000	euro.

2.	 Budsjettmidlar	som	vert	tildelte	dei	tiltaka	som	er	fastsette	
i	 programmet,	 skal	 førast	 opp	 i	 dei	 årlege	 løyvingane	 i	 det	
allmenne	budsjettet	til	Den	europeiske	unionen.	Dei	disponible	
årlege	 løyvingane	 skal	 godkjennast	 av	 budsjettstyresmakta	
innanfor	ramma	av	dei	finansielle	overslaga.

Artikkel 13

Overvaking

1.	 Kommisjonen	skal	 syte	 for	at	alle	 som	mottek	støtte	 til	
tiltak	 som	vert	finansierte	 gjennom	programmet,	 sender	 over	
tekniske	 og	 finansielle	 rapportar	 om	 framgangen	 i	 arbeidet,	
og	ein	sluttrapport	innan	tre	månader	før	tiltaket	vert	avslutta.	
Kommisjonen	 fastset	 kva	 form	 og	 innhald	 desse	 rapportane	
skal	ha.

2.	 Kommisjonen	skal	syte	for	at	kontraktar	og	avtaler	som	
følgjer	av	gjennomføringa	av	programmet,	inneheld	føresegner	
om	 overvaking	 og	 finansiell	 kontroll	 som	 skal	 utførast	 av	
Kommisjonen	 (eller	 ein	 representant	 som	 har	 fullmakt	 frå	
Kommisjonen),	 om	naudsynt	 i	 form	 av	 kontrollar	 på	 staden,	
medrekna	 stikkprøvekontrollar,	 og	 revisjon	 som	skal	utførast	
av	Revisjonsretten.

3.	 Kommisjonen	 skal	 krevje	 at	 mottakaren	 av	 finansiell	
støtte	i	eit	 tidsrom	på	fem	år	etter	den	siste	utbetalinga	til	eit	
tiltak,	stiller	til	rådvelde	for	Kommisjonen	all	dokumentasjon	
om	utgifter	som	gjeld	tiltaket.

4.	 På	 grunnlag	 av	 resultata	 frå	 rapportane	 og	 kontrollane	
på	staden	som	er	nemnde	i	nr.	1	og	2,	skal	Kommisjonen	om	
naudsynt	 syte	 for	 at	 omfanget	 av	 eller	 vilkåra	 for	 tildeling	
av	 den	 finansielle	 støtta	 som	 opphavleg	 var	 godkjend,	 og	
tidsplanen	for	utbetalingane,	vert	tilpassa.

5.	 Kommisjonen	 skal	 ta	 alle	 andre	 åtgjerder	 som	 er	
naudsynte	for	å	kontrollere	at	dei	tiltaka	som	vert	finansierte,	
vert	 gjennomførde	 på	 korrekt	 måte	 og	 i	 samsvar	 med	
føresegnene	i	denne	avgjerda	og	i	finansforordninga.

Artikkel 14

Vern	av	dei	økonomiske	interessene	til	Fellesskapet

1.	 Ved	 gjennomføringa	 av	 tiltak	 som	 vert	 finansierte	 i	
medhald	av	denne	avgjerda,	skal	Kommisjonen	syte	for	at	dei	
økonomiske	 interessene	 til	 Fellesskapet	 vert	 verna	 gjennom	
bruk	 av	 førebyggjande	 tiltak	 mot	 svik,	 korrupsjon	 og	 anna	
ulovleg	 verksemd,	 gjennom	 effektiv	 kontroll	 og	 innkrevjing	
av	summar	som	er	utbetalte	på	urettkome	vis,	og	dersom	det	
vert	oppdaga	avvik,	gjennom	sanksjonar	som	er	verknadsfulle,	
svarar	til	brotet	og	hindrar	nye	brot,	i	samsvar	med	forordning	
(EF,	 Euratom)	 nr.	 2988/95,	 forordning	 (Euratom,	 EF)	
nr.	2185/96	og	forordning	(EF)	nr.	1073/1999.

2.	 Når	 det	 gjeld	 fellesskapstiltak	 som	 vert	 finansierte	 i	
medhald	 av	 denne	 avgjerda,	 skal	 forordning	 (EF,	 Euratom)	
nr.	2988/95	og	forordning	(Euratom,	EF)	nr.	2185/96	nyttast	på	
alle	brot	på	ei	føresegn	i	fellesskapsretten,	medrekna	brot	på	ei	
avtaleplikt	som	er	fastsett	på	grunnlag	av	programmet,	og	som	
følgjer	av	ei	handling	eller	forsømming	frå	ein	marknadsdeltakar	
si	side,	som	skadar	eller	kan	skade	det	allmenne	budsjettet	til	
Den	europeiske	unionen	eller	andre	budsjett	som	Fellesskapa	
forvaltar,	som	følgje	av	ei	utilbørleg	utgift.

3.	 Kommisjonen	skal	syte	for	at	den	finansielle	støtta	som	
vert	tildelt	eit	tiltak,	vert	redusert,	oppheva	eller	kravd	tilbake	
dersom	 han	 oppdagar	 avvik,	 medrekna	 manglande	 samsvar	
med	 føresegnene	 i	 denne	 avgjerda,	 i	 einskildvedtaket	 eller	
i	 kontrakten	 eller	 avtala	 om	 løyvinga	 av	 den	 aktuelle	 støtta,	
eller	dersom	det	syner	seg	at	tiltaket	er	vorte	endra	på	ein	slik	
måte	at	det	er	i	strid	med	arten	av	eller	gjennomføringsvilkåra	
for	prosjektet,	 utan	 at	Kommisjonen	har	 fått	 godkjent	 ei	 slik	
endring.

4.	 Dersom	fristane	 ikkje	er	vortne	etterlevde,	eller	dersom	
utviklinga	 i	 gjennomføringa	 av	 eit	 tiltak	 berre	 rettferdiggjer	
bruk	av	ein	del	av	den	finansielle	støtta	som	eit	tiltak	har	fått	
tildelt,	 skal	 Kommisjonen	 oppmode	 støttemottakaren	 om	 å	
leggje	 fram	 synspunkta	 sine	 innan	 ein	 fastsett	 frist.	 Dersom	
støttemottakaren	 ikkje	 gjev	 eit	 tilfredsstillande	 svar,	 kan	
Kommisjonen	stanse	den	resterande	finansielle	støtta	og	krevje	
at	summar	som	alt	er	vortne	betalte	ut,	vert	betalte	tilbake.

5.	 Kommisjonen	skal	syte	for	at	alle	urettkomne	utbetalingar	
skal	betalast	tilbake	til	Kommisjonen.	Det	skal	leggjast	renter	
til	 alle	 summar	 som	 ikkje	 vert	 betalte	 tilbake	 til	 rett	 tid,	 i	
samsvar	med	dei	vilkåra	som	er	fastsette	i	finansforordninga.
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Artikkel 15

Vurdering

1.	 Programmet	skal	overvakast	jamleg	slik	at	gjennomføringa	
av	programverksemda	kan	følgjast.

2.	 Kommisjonen	 skal	 syte	 for	 ei	 jamleg,	 uavhengig	 og	
ekstern	vurdering	av	programmet.

3.	 Kommisjonen	 skal	 leggje	 fram	 følgjande	 for	
Europaparlamentet	og	Rådet:

a)	 ei	årleg	utgreiing	om	gjennomføringa	av	programmet,

b)	 innan	 31.	 mars	 2011,	 ein	 mellombels	 vurderingsrapport	
om	dei	resultata	som	er	oppnådde,	og	om	dei	kvalitative	og	
kvantitative	sidene	ved	gjennomføringa	av	programmet,

c)	 innan	 30.	 august	 2012,	 ei	 melding	 om	 vidareføringa	 av	
programmet,

d)	 innan	31.	desember	2014,	ein	sluttvurderingsrapport.

Artikkel 16

Offentleggjering	av	prosjekt

Kommisjonen	 skal	 kvart	 år	 offentleggjere	 ei	 liste	 over	 dei	
prosjekta	som	er	finansierte	i	medhald	av	programmet,	saman	
med	ei	kort	omtale	av	kvart	einskilt	prosjekt.

Artikkel 17

Synleggjering

Kommisjonen	 skal	 fastleggje	 retningslinjer	 for	 å	 sikre	 at	 dei	
midlane	 som	 vert	 tildelte	 i	medhald	 av	 denne	 avgjerda,	 vert	
gjorde	synlege.

Artikkel 18

Iverksetjing

Denne	avgjerda	tek	til	å	gjelde	20.	dagen	etter	at	ho	er	kunngjord	
i	Tidend for Den europeiske unionen.

Ho	skal	nyttast	frå	1.	januar	2007,	bortsett	frå	artikkel	9	nr.	2	
og	3	og	artikkel	10	nr.	3,	som	skal	nyttast	frå	datoen	då	denne	
avgjerda	tek	til	å	gjelde.

Utferda	i	Strasbourg,	25.	september	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET	 OG	 RÅDET	 FOR	 DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	152,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Regionkomiteen(2),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(3)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Fellesskapet	 kan	 bidra	 til	 vern	 av	 borgernes	 helse	 og	
sikkerhet	gjennom	 tiltak	på	området	 folkehelse.	Et	høyt	
helsevernnivå	bør	sikres	i	utformingen	og	gjennomføringen	
av	 all	 fellesskapspolitikk	 og	 -virksomhet.	 I	 henhold	
til	 traktatens	 artikkel	 152	 skal	 Fellesskapet,	 i	 samsvar	
med	nærhetsprinsippet,	 spille	 en	aktiv	 rolle	ved	å	 treffe	
tiltak	 som	 ikke	 kan	 treffes	 av	 hver	 enkelt	medlemsstat.	
Fellesskapet	 respekterer	 fullt	ut	medlemsstatenes	ansvar	
for	å	organisere	og	yte	helsetjenester	og	legehjelp.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 301	 av	 20.11.2007,	 s.	 3,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	77/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 protokoll	 31	 om	 samarbeid	 på	 særlege	 område	
utanfor	 dei	 fire	 fridommane,	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den	 europeiske	 unions	
tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	28.

(1)	 EUT	C	88	av	11.4.2006,	s.	1.
(2)	 EUT	C	192	av	16.8.2006,	s.	8.
(3)	 Europaparlamentsuttalelse	av	16.	mars	2006	(EUT	C	291	E	av	30.11.2006,	

s.	372),	Rådets	felles	holdning	av	22.	mars	2007	(EUT	C	103	av	8.5.2007,	
s.	11)	og	Europaparlamentets	holdning	av	10.	juli	2007	(ennå	ikke	offentlig-
gjort	i	EUT).	Rådsbeslutning	av	9.	oktober	2007.

2)	 Helsesektoren	 kjennetegnes	 på	 den	 ene	 side	 av	 sitt	
betydelige	 potensial	 for	 vekst,	 nyskaping	 og	 dynamikk	
og	på	den	annen	side	av	de	utfordringer	den	står	overfor	
med	 hensyn	 til	 helsetjenestenes	 økonomiske	 og	 sosiale	
bærekraft	 og	 effektivitet,	 blant	 annet	 som	 følge	 av	 en	
aldrende	befolkning	og	medisinske	framskritt.

3)	 Fellesskapets	 handlingsprogram	 på	 området	 folkehelse	
(2003–2008),	 vedtatt	 ved	 europaparlaments-	 og	
rådsbeslutning	 nr.	 1786/2002/EF(4),	 var	 det	 første	
integrerte	 fellesskapsprogrammet	 på	 dette	 området,	 og	
det	 har	 allerede	 ført	 til	 betydelig	 utvikling	 og	 en	 rekke	
forbedringer.

4)	 Fortsatt	 innsats	 er	 nødvendig	 for	 å	 nå	 de	 mål	 som	
Fellesskapet	allerede	har	satt	på	området	folkehelse.	Det	
bør	derfor	opprettes	et	andre	fellesskapshandlingsprogram	
på	området	helse	(2008–13)	(heretter	kalt	«programmet»).

5)	 Det	finnes	en	 rekke	alvorlige	 tverrnasjonale	helsetrusler	
som	kan	bli	verdensomspennende,	og	det	oppstår	nye	slike	
trusler	som	krever	ytterligere	fellesskapstiltak.	Fellesskapet	
bør	 prioritere	 alvorlige	 tverrnasjonale	 helsetrusler.	 I	
programmet	bør	det	legges	vekt	på	å	styrke	Fellesskapets	
samlede	 kapasitet	 gjennom	 sterkere	 samarbeid	 mellom	
medlemsstatene.	 Overvåking,	 tidlig	 varsling	 og	 tiltak	
for	 å	 bekjempe	 alvorlige	 trusler	 mot	 helsen	 er	 viktige	
områder	 der	 det	 bør	 fremmes	 en	 effektiv	 og	 samordnet	
reaksjon	 mot	 helsetrusler	 på	 fellesskapsplan.	 Tiltak	 for	
å	 sikre	 samarbeid	 mellom	 laboratorier	 om	 diagnostikk	
av	 høy	 kvalitet	 er	 avgjørende	 for	 å	 kunne	 reagere	 mot	
helsetrusler.	 Programmet	 bør	 oppmuntre	 til	 opprettelse	
av	 et	 system	 med	 felleskapsreferanselaboratorier.	 Et	
slikt	 system	må	 imidlertid	 opprettes	 på	 et	 solid	 rettslig	
grunnlag.

(4)	 EFT	 L	 271	 av	 9.10.2002,	 s.	 1.	 Beslutningen	 endret	 ved	 beslutning	
nr.	786/2004/EF	(EUT	L	138	av	30.4.2004,	s.	7).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSBESLUTNING	nr.	1350/2007/EF

av	23.	oktober	2007

om	opprettelse	av	Fellesskapets	andre	handlingsprogram	på	området	helse	(2008–2013)(*)
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6)	 Ifølge	 den	 europeiske	 helserapporten	 for	 2005	 fra	
Verdens	 helseorganisasjon	 (WHO)	 er	 de	 viktigste	
årsakene	til	sykdomsbyrden	i	WHOs	europeiske	region,	
uttrykt	 i	 helsejusterte	 leveår	 (DALY),	 ikke-smittsomme	
sykdommer	 (77	%),	 skader	 og	 forgiftninger	 (14	%)	 og	
smittsomme	 sykdommer	 (9	 %).	 Sju	 vanlige	 tilstander	
—	 iskemiske	 hjertesykdommer,	 unipolare	 depressive	
lidelser,	 cerebrovaskulære	 sykdommer,	 alkoholrelaterte	
lidelser,	 kroniske	 lungesykdommer,	 lungekreft	 og	
trafikkskader	—	utgjør	 34	%	 av	DALY	 i	 regionen.	 Sju	
vanlige	risikofaktorer	—	tobakk,	alkohol,	høyt	blodtrykk,	
høyt	 blodkolesterol,	 overvekt,	 for	 lavt	 inntak	 av	 frukt	
og	 grønnsaker	 og	 fysisk	 inaktivitet	—	 utgjør	 60	%	 av	
DALY.	 I	 tillegg	 er	 smittsomme	 sykdommer	 som	 HIV/
AIDS,	influensa,	tuberkulose	og	malaria	i	ferd	med	å	bli	
en	helsetrussel	for	hele	Europas	befolkning.	Et	viktig	mål	
med	programmet	bør	være	å	bedre	identifisere	de	største	
helsebyrdene	 i	 Fellesskapet,	 eventuelt	 i	 samarbeid	med	
Fellesskapets	statistikkprogram.

7)	 Åtte	viktige	årsaker	til	dødelighet	og	sykelighet	som	følge	
av	 ikke-smittsomme	 sykdommer	 i	 WHOs	 europeiske	
region	 er	 hjerte-	 og	 karsykdommer,	 nevropsykiatriske	
sykdommer,	kreft,	fordøyelsessykdommer,	sykdommer	i	
åndedrettsorganene,	sykdommer	i	sanseorganene,	muskel-	
og	 skjelettsykdommer	 og	 sukkersyke.	 Programmet	
bør	 i	 samvirke	 med	 andre	 fellesskapstiltak	 og	 annen	
fellesskapsfinansiering	 bidra	 til	 bedre	 kunnskaper	 og	
informasjon	om	forebygging	og	diagnostisering	av	samt	
kontroll	med	 alvorlige	 sykdommer.	 Som	 følge	 av	 dette	
kan	 Kommisjonen	 i	 løpet	 av	 programmet	 framlegge	
forslag	til	relevante	rådsrekommandasjoner.	Programmet	
bør	dessuten	fremme	egnet	samordning	av	og	synergier	
mellom	fellesskapsinitiativer	med	hensyn	til	 innsamling	
av	 sammenlignbare	 data	 om	 alvorlige	 sykdommer,	
herunder	kreft.

8)	 Mikrobiell	resistens	mot	antibiotika	og	sykehusinfeksjoner	
er	 i	 ferd	med	 å	 bli	 en	 helsetrussel	 i	 Europa.	Mangelen	
på	 nye	 effektive	 antibiotika	 og	midler	 til	 å	 sikre	 riktig	
bruk	 av	 eksisterende	 antibiotika	 gir	 grunn	 til	 alvorlig	
bekymring.	Det	er	derfor	viktig	å	samle	inn	og	analysere	
relevante	data.

9)	 I	 bekjempelsen	 av	 smittsomme	 sykdommer	 er	 det	
viktig	 å	 styrke	 rollen	 til	 Det	 europeiske	 senter	 for	
forebygging	 av	 og	 kontroll	 med	 sykdommer,	 som	 ble	
opprettet	ved	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	851/2004(1).

10)	 Programmet	 bør	 bygge	 på	 resultatene	 fra	 Felleskapets	
forrige	handlingsprogram	på	området	folkehelse	(2003–

(1)	 EUT	L	142	av	30.4.2004,	s.	1.

2008).	Det	bør	bidra	 til	 å	oppnå	et	høyt	nivå	 for	 fysisk	
og	mental	 helse	 og	 større	 likhet	 i	 helsespørsmål	 i	 hele	
Fellesskapet,	 ved	 at	 det	 treffes	 tiltak	 for	 å	 forbedre	
folkehelsen,	 forebygge	 sykdommer	 og	 lidelser	 hos	
mennesker	 og	 fjerne	 kilder	 til	 helsefare	med	 sikte	 på	 å	
bekjempe	sykelighet	og	for	tidlig	død.	Det	bør	også	bidra	
til	å	gi	borgerne	bedre	tilgang	til	informasjon	og	dermed	
gi	dem	bedre	forutsetninger	for	å	ta	de	beslutningene	som	
tjener	deres	interesser	best.

11)	 Programmet	bør	legge	vekt	på	å	forbedre	helsen	til	barn	
og	unge	og	 fremme	en	 sunn	 livsstil	 og	 en	 forbyggende	
holdning	blant	dem.

12)	 Programmet	 bør	 støtte	 integrasjon	 av	 helsemål	 i	 all	
fellesskapspolitikk	 og	 -virksomhet,	 uten	 at	 det	 skjer	 en	
overlapping	 av	 arbeid	 som	 utføres	 i	 forbindelse	 med	
Fellesskapets	politikk	på	andre	områder.	Samordning	med	
Fellesskapets	politikk	og	programmer	på	andre	områder	er	
en	viktig	del	av	målet	om	å	integrere	helse	i	annen	politikk.	
For	å	fremme	synergier	og	unngå	dobbeltarbeid	kan	det	
treffes	felles	tiltak	med	andre	fellesskapsprogrammer	og	
-tiltak,	 og	 andre	 fellesskapsfond	 og	 -programmer	 bør	
brukes	 på	 en	 passende	 måte,	 herunder	 nåværende	 og	
framtidige	 fellesskapsrammeprogrammer	 for	 forskning	
og	resultatene	av	disse,	strukturfondene,	Det	europeiske	
solidaritetsfond,	 fellesskapsstrategien	 for	 helse	 på	
arbeidsplassen,	 fellesskapshandlingsprogrammet	 på	
området	 forbrukerpolitikk	 (2007-2013)(2),	 programmet	
for	 forebygging	 av	 narkotikamisbruk	 og	 informasjon	
til	 offentligheten,	 programmet	 for	 bekjempelse	 av	 vold	
(Daphne)	 og	 Fellesskapets	 statistikkprogram,	 innenfor	
deres	respektive	virksomhetsområder.

13)	 Det	bør	gjøres	en	særlig	innsats	for	å	sikre	sammenheng	
og	 synergier	 mellom	 programmet	 og	 Fellesskapets	
eksterne	tiltak,	særlig	når	det	gjelder	aviær	influensa,	HIV/
AIDS,	 tuberkulose	 og	 andre	 tverrnasjonale	 helsetrusler.	
Dessuten	bør	det	 iverksettes	et	 internasjonalt	 samarbeid	
med	 sikte	 på	 å	 fremme	 allmenne	 helsereformer	 og	
allmenne	institusjonelle	spørsmål	om	helse	i	tredjestater.

14)	 Å	øke	forventet	antall	friske	leveår	gjennom	å	forebygge	
sykdom	og	fremme	en	politikk	som	fører	 til	en	sunnere	
livsstil,	 er	 viktig	 for	EU-borgernes	 velferd	 og	 bidrar	 til	
å	 møte	 utfordringene	 i	 Lisboa-prosessen	 med	 hensyn	
til	 kunnskapssamfunnet	 og	 bærekraften	 i	 offentlige	
finanser,	som	er	under	press	på	grunn	av	økte	helse-	og	
trygdekostnader.

(2)	 Europaparlaments-	 og	 rådsbeslutning	 1926/2006/EF	 (EUT	 L	 404	 av	
30.12.2006,	s.	39).
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15)	 Utvidelsen	 av	 Den	 europeiske	 union	 har	 ført	 til	 nye	
bekymringer	 for	 helsemessige	 ulikheter	 i	 Unionen,	 og	
dette	 vil	 trolig	 bli	 forsterket	 av	 ytterligere	 utvidelser.	
Dette	spørsmålet	bør	derfor	prioriteres	i	programmet.

16)	 Programmet	 bør	 bidra	 til	 å	 fastslå	 årsakene	 til	
helsemessige	ulikheter	og	oppmuntre	bl.a.	til	utveksling	
av	beste	praksis	for	å	bekjempe	ulikhetene.

17)	 Det	 er	 svært	 viktig	 systematisk	 å	 samle	 inn,	 behandle	
og	 analysere	 sammenlignbare	 data,	 idet	 det	 tas	 hensyn	
til	 nasjonale	 begrensninger,	 for	 å	 kunne	 sikre	 effektiv	
overvåking	 av	 helsetilstanden	 i	 Den	 europeiske	 union.	
Dette	 vil	 gjøre	 Kommisjonen	 og	 medlemsstatene	 i	
stand	 til	 å	 forbedre	 informasjonen	 til	 allmennheten	
og	 utarbeide	 passende	 strategier,	 politikk	 og	 tiltak	
for	 å	 sikre	 et	 høyt	 nivå	 for	 vern	 av	 menneskers	 helse.	
Innsatsene	og	 støttetiltakene	bør	bidra	 til	 kompatibilitet	
og	 samvirkingsevne	 mellom	 systemene	 og	 nettene	
for	 utveksling	 av	 informasjon	 og	 data	 med	 sikte	 på	 å	
forbedre	 folkehelsen.	 Kjønn,	 sosioøkonomisk	 status	 og	
alder	 utgjør	 viktige	 helsefaktorer.	 Innsamling	 av	 data	
bør	 så	 langt	det	 er	mulig	bygge	på	eksisterende	arbeid,	
og	forslag	til	nye	innsamlinger	bør	kostnadsberegnes	og	
baseres	 på	 et	 klart	 behov.	 Datainnsamlingen	 bør	 skje	 i	
samsvar	med	de	 relevante	 lovbestemmelser	om	vern	av	
personopplysninger.

18)	 Beste	 praksis	 er	 viktig	 fordi	 helsefremmende	 og	
forebyggende	tiltak	bør	måles	på	grunnlag	av	effektivitet	
og	 virkning,	 og	 ikke	 bare	 ut	 fra	 økonomiske	 hensyn.	
Beste	praksis	og	de	nyeste	metodene	 for	behandling	av	
sykdom	og	 skader	 bør	 fremmes	 for	 å	 unngå	 ytterligere	
helseforverring,	 og	 det	 bør	 utvikles	 europeiske	
referansenett	for	særskilte	sykdommer.

19)	 Det	 bør	 treffes	 tiltak	 for	 å	 hindre	 skader	 ved	 å	 samle	
inn	 data,	 analysere	 skadeårsaker	 og	 formidle	 relevant	
informasjon.

20)	 Helsetjenester	 er	 først	 og	 fremst	 medlemsstatenes	
ansvar,	 men	 samarbeid	 på	 fellesskapsplan	 kan	 gagne	
både	 pasientene	 og	 helsesystemene.	 Aktiviteter	 som	
finansieres	 gjennom	 programmet,	 og	 nye	 forslag	 som	
utarbeides	 som	 et	 resultat	 av	 disse,	 bør	 ta	 hensyn	 til	
Rådets	konklusjoner	om	felles	verdier	og	prinsipper	i	Den	
europeiske	unions	helsesystemer(1),	 vedtatt	 i	 juni	 2006,	
som	støtter	en	uttalelse	om	de	felles	verdier	og	prinsipper	
i	 EUs	 helsesystemer,	 og	 oppfordrer	 institusjonene	 i	
Den	europeiske	union	 til	 å	 respektere	dem	 i	 sitt	 arbeid.	
Programmet	bør	ta	behørig	hensyn	til	framtidig	utvikling	

(1)	 EUT	C	146	av	22.6.2006,	s.	1.

når	det	gjelder	fellesskapstiltak	på	området	helsetjenester,	
og	 til	 det	 arbeidet	 som	 utføres	 av	 høynivågruppen	 for	
helsetjenester	 og	 legehjelp,	 som	 er	 et	 viktig	 forum	
for	 samarbeid	 og	 utveksling	 av	 beste	 praksis	 mellom	
medlemsstatenes	helsesystemer.

21)	 Programmet	bør	bidra	 til	 innsamling	av	data,	 fremming	
og	 utarbeiding	 av	metoder	 og	 verktøyer,	 opprettelse	 av	
nett	og	ulike	former	for	samarbeid	samt	fremming	av	en	
relevant	politikk	for	pasientbevegelighet	og	bevegelighet	
for	 helsepersonell.	Det	 bør	 lette	 den	 videre	 utviklingen	
av	 det	 europeiske	 e-helseområdet	 gjennom	 felles	
europeiske	 initiativer	med	 annen	EU-politikk,	 herunder	
regionalpolitikk,	 samtidig	 som	 det	 bidrar	 til	 arbeidet	
med	 kvalitetskriterier	 for	 helserelaterte	 nettsteder	 og	
til	 et	 europeisk	 helsetrygdkort.	 Det	 bør	 tas	 hensyn	 til	
telemedisin,	 ettersom	 telemedisinske	 anvendelser	 vil	
kunne	bidra	 til	helsetjenester	på	 tvers	 av	 landegrensene	
samtidig	som	legehjelp	i	hjemmet	sikres.

22)	 Miljøforurensning	 er	 en	 alvorlig	helsetrussel	 og	 en	 stor	
kilde	 til	 bekymring	 for	 europeiske	 borgere.	 Det	 bør	
gjøres	 en	 særlig	 innsats	 for	barn	og	 andre	grupper	 som	
er	særlig	sårbare	for	skadelige	miljøforhold.	Programmet	
bør	utfylle	de	tiltakene	som	er	truffet	innenfor	rammen	av	
den	europeiske	handlingsplan	på	området	miljø	og	helse	
2004–2010.

23)	 Programmet	bør	omfatte	helsespørsmål	knyttet	til	kjønn	
og	alder.

24)	 Betydningen	 av	 en	 helhetlig	 tilnærming	 til	 folkehelse	
bør	 anerkjennes	 i	 programmet,	 og	 i	 programmets	 tiltak	
bør	 det	 tas	 hensyn	 til	 komplementær	 og	 alternativ	
medisin	dersom	det	er	relevant,	og	dersom	virkningen	er	
vitenskapelig	eller	klinisk	dokumentert.

25)	 Føre-var-prinsippet	og	risikovurdering	er	viktige	faktorer	
for	 vern	 av	 menneskers	 helse	 og	 bør	 derfor	 integreres	
ytterligere	i	Fellesskapets	øvrige	politikk	og	tiltak.

26)	 I	 denne	 beslutning	 fastsettes	 det	 for	 hele	 programmets	
varighet	 en	 finansiell	 ramme	 som	 utgjør	 det	 viktigste	
referansegrunnlaget	 for	 budsjettmyndigheten	 ved	 den	
årlige	 budsjettbehandlingen,	 som	 definert	 i	 punkt	 37	
i	 den	 tverrinstitusjonelle	 avtalen	 av	 17.	 mai	 2006	
mellom	Europaparlamentet,	Rådet	og	Kommisjonen	om	
budsjettdisiplin	og	god	økonomistyring(2).

(2)	 EUT	C	139	av	14.6.2006,	s.	1.
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27)	 For	 å	 sikre	 høy	 grad	 av	 samordning	 mellom	
Fellesskapets	 og	 medlemsstatenes	 tiltak	 og	 initiativer	
ved	 gjennomføringen	 av	 programmet	 er	 det	 nødvendig	
å	 oppmuntre	 til	 samarbeid	 mellom	 medlemsstatene	
og	 å	 gjøre	 eksisterende	 og	 framtidige	 nett	 på	 området	
folkehelse	mer	effektive.	Nasjonale,	regionale	og	lokale	
myndigheters	deltaking	på	passende	nivå,	i	samsvar	med	
de	nasjonale	systemene,	bør	 tas	hensyn	 til	 i	 forbindelse	
med	gjennomføringen	av	programmet.

28)	 EUs	investeringer	i	helse	og	helserelaterte	prosjekter	må	
økes.	Derfor	oppmuntres	medlemsstatene	til	å	prioritere	
forbedring	 av	 helsen	 i	 sine	 nasjonale	 programmer.	 Det	
er	 behov	 for	 større	 bevissthet	 om	mulighetene	 for	 EU-
finansiering	 på	 området	 helse.	 Medlemsstatene	 bør	
oppmuntres	 til	 å	 utveksle	 sine	 erfaringer	 med	 bruk	 av	
strukturfondene	til	helsefinansiering.

29)	 Ikke-statlige	organer	og	spesialiserte	nett	kan	også	spille	
en	viktig	rolle	for	å	nå	programmets	mål.	Når	de	søker	å	
nå	ett	 eller	flere	av	programmets	mål,	kan	de	ha	behov	
for	 fellesskapsbidrag	 for	 å	 kunne	 fungere.	 Detaljerte	
bidragskriterier,	bestemmelser	om	økonomisk	innsyn	og	
varigheten	 av	 fellesskapsbidrag	 til	 ikke-statlige	 organer	
og	spesialiserte	nett	som	kvalifiserer	til	fellesskapsstøtte,	
bør	 derfor	 fastsettes	 i	 samsvar	 med	 rådsbeslutning	
1999/468/EF	av	28.	juni	1999	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	
som	 er	 gitt	 Kommisjonen(1).	 Disse	 kriteriene	 bør	
omfatte	 en	 plikt	 for	 slike	 organer	 og	 nett	 til	 å	 fastsette	
tydelige	mål,	handlingsplaner	og	målbare	resultater	som	
representerer	en	sterk	europeisk	dimensjon	og	utgjør	en	
faktisk	merverdi	for	programmets	mål.	Med	tanke	på	de	
berørte	organenes	 egenart	og	 i	 tilfeller	der	nytteverdien	
er	 særlig	 stor,	 bør	 fornying	 av	 fellesskapsstøtte	 til	 drift	
av	 slike	 organer	 og	 spesialiserte	 nett	 kunne	 unntas	 fra	
prinsippet	om	en	gradvis	reduksjon	av	fellesskapsstøtte.

30)	 Programmet	 bør	 gjennomføres	 i	 nært	 samarbeid	 med	
relevante	 organisasjoner	 og	 organer,	 særlig	 med	 Det	
europeiske	 senter	 for	 forebygging	 av	 og	 kontroll	 med	
sykdommer.

31)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	
denne	 beslutning,	 bør	 vedtas	 i	 samsvar	med	 beslutning	
1999/468/EF,	idet	det	tas	hensyn	til	behovet	for	innsyn	og	
en	rimelig	balanse	mellom	programmets	forskjellige	mål.

(1)	 EFT	 L	 184	 av	 17.7.1999,	 s.	 23.	 Beslutningen	 endret	 ved	 beslutning	
2006/512/EF	(EUT	L	200	av	22.7.2006,	s.	11).

32)	 Avtalen	 om	 Det	 europeiske	 økonomiske	
samarbeidsområde	 (heretter	 kalt	 «EØS-avtalen»)	
inneholder	bestemmelser	om	samarbeid	på	området	helse	
mellom	 på	 den	 ene	 side	 Det	 europeiske	 fellesskap	 og	
dets	medlemsstater	og	på	den	annen	side	de	stater	i	Det	
europeiske	 frihandelsforbund	 (EFTA)	 som	 deltar	 i	 Det	
europeiske	økonomiske	samarbeidsområde	(heretter	kalt	
«EFTA-EØS-stater»).	Også	andre	stater	bør	få	muligheten	
til	å	delta	i	programmet,	særlig	Fellesskapets	nabostater	
og	stater	som	har	søkt	om	medlemskap	i	Den	europeiske	
union,	eller	som	er	kandidatstater	eller	tiltredende	stater,	
idet	det	tas	særlig	hensyn	til	muligheten	for	at	helsetrusler	
som	oppstår	i	andre	stater,	kan	ha	konsekvenser	innenfor	
Fellesskapet.

33)	 For	å	bidra	til	å	nå	programmets	mål	bør	det	gis	mulighet	
for	å	opprette	egnede	 forbindelser	med	 tredjestater	 som	
ikke	deltar	i	programmet,	idet	det	tas	hensyn	til	eventuelle	
relevante	 avtaler	mellom	 disse	 statene	 og	 Fellesskapet.	
Dette	 kan	 innebære	 at	 tredjestater	 på	 områder	 av	 felles	
interesse	 driver	 virksomhet	 som	 utfyller	 virksomhet	
finansiert	 gjennom	 programmet,	 men	 disse	 statene	 bør	
ikke	motta	et	finansielt	bidrag	gjennom	programmet.

34)	 Det	bør	utvikles	et	samarbeid	med	relevante	internasjonale	
organisasjoner	 som	 De	 forente	 nasjoner	 og	 dets	
særorganisasjoner,	særlig	WHO,	og	med	Europarådet	og	
Organisasjonen	 for	 økonomisk	 samarbeid	 og	 utvikling,	
med	 sikte	 på	 å	 gjennomføre	 programmet	 gjennom	
mest	 mulig	 effektive	 helsetiltak	 på	 fellesskapsplan	 og	
internasjonalt	plan,	idet	det	tas	hensyn	til	de	forskjellige	
organisasjonenes	særskilte	kapasitet	og	roller.

35)	 En	 vellykket	 gjennomføring	 av	 programmets	 mål	
bør	 sikres	 gjennom	 god	 dekning	 av	 de	 spørsmålene	
som	 inngår	 i	 de	 årlige	 arbeidsplanene,	 gjennom	 valg	
av	 egnede	 tiltak	 og	 finansiering	 av	 prosjekter	 som	
alle	 har	 en	 innebygd	 hensiktsmessig	 overvåkings-	 og	
vurderingsframgangsmåte,	 og	 gjennom	 regelmessig	
overvåking	og	vurdering,	herunder	uavhengige	eksterne	
vurderinger,	 som	 bør	 måle	 tiltakenes	 virkning	 og	 vise	
deres	 bidrag	 til	 programmets	 overordnede	 mål.	 Ved	
vurderingen	av	programmet	bør	det	tas	hensyn	til	at	det	
kan	 ta	 lengre	 tid	å	nå	programmålene	enn	programmets	
varighet	tillater.

36)	 De	 årlige	 arbeidsplanene	 bør	 dekke	 de	 viktigste	
forventede	 tiltakene	 som	 skal	 finansieres	 innenfor	
rammen	 av	 programmet	 gjennom	 de	 forskjellige	
finansieringsordningene,	herunder	anbudskonkurranser.
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37)	 Ettersom	 målene	 med	 denne	 beslutning	 ikke	 kan	 nås	
i	 tilstrekkelig	 grad	 av	 medlemsstatene	 på	 grunn	 av	 de	
berørte	spørsmålenes	tverrnasjonale	karakter,	og	ettersom	
de	derfor	bedre	kan	nås	på	fellesskapsplan	enn	på	nasjonalt	
plan,	fordi	borgernes	helse	og	sikkerhet	vil	kunne	sikres	
bedre	gjennom	fellesskapsinnsats	enn	gjennom	nasjonal	
innsats	alene,	kan	Fellesskapet	treffe	tiltak	i	samsvar	med	
nærhetsprinsippet	 som	 fastsatt	 i	 traktatens	 artikkel	 5.	
I	 samsvar	 med	 forholdsmessighetsprinsippet	 fastsatt	 i	
nevnte	artikkel	går	denne	beslutning	ikke	lenger	enn	det	
som	er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene.

38)	 I	samsvar	med	traktatens	artikkel	2,	der	det	er	fastsatt	at	
likestilling	mellom	kvinner	og	menn	er	et	av	Fellesskapets	
prinsipper,	og	 i	samsvar	med	traktatens	artikkel	3	nr.	2,	
der	 det	 er	 fastsatt	 at	 Fellesskapet	 skal	 bestrebe	 seg	 på	
å	 fjerne	 forskjellsbehandling	 og	 fremme	 likestilling	
mellom	kvinner	og	menn	 i	all	 sin	virksomhet,	herunder	
oppnåelsen	av	et	høyt	helsevernnivå,	vil	alle	mål	og	tiltak	
som	omfattes	av	programmet,	bidra	til	å	bedre	forståelsen	
for	 og	 anerkjennelsen	 av	kvinners	og	menns	 respektive	
behov	og	holdninger	til	helse.

39)	 Det	 bør	 sikres	 en	 overgang	 mellom	 dette	 programmet	
og	 det	 forrige	 programmet	 som	 det	 erstatter,	 særlig	
når	 det	 gjelder	 videreføring	 av	 flerårige	 ordninger	 for	
forvaltningen	 av	 programmet,	 bl.a.	 finansieringen	 av	
faglig	og	administrativ	bistand.	Fra	og	med	1.	januar	2014	
bør	bevilgningene	til	faglig	og	administrativ	bistand	om	
nødvendig	omfatte	utgifter	i	forbindelse	med	forvaltning	
av	tiltak	som	ennå	ikke	er	avsluttet	ved	utgangen	av	2013.

40)	 Denne	beslutning	erstatter	beslutning	nr.	1786/2002/EF.	
Nevnte	beslutning	bør	derfor	oppheves	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Opprettelse	av	programmet

Ved	 denne	 beslutning	 opprettes	 Fellesskapets	 andre	
handlingsprogram	på	området	helse	(2008–2013),	som	omfatter	
tidsrommet	fra	1.	januar	2008	til	31.	desember	2013	(heretter	
kalt	«programmet»).

Artikkel 2

Mål

1.	 Programmet	 skal	 utfylle,	 støtte	 og	 gi	 merverdi	 til	
medlemsstatenes	politikk	og	bidra	til	økt	solidaritet	og	velstand

i	Den	 europeiske	 union	 ved	 å	 verne	 og	 fremme	menneskers	
helse	og	sikkerhet	og	forbedre	folkehelsen.

2.	 Følgende	mål	skal	etterstrebes	gjennom	tiltakene	fastsatt	
i	vedlegget:

–	 å	forbedre	borgernes	helsesikkerhet,

–	 å	fremme	helse,	herunder	redusere	helsemessige	ulikheter,

–	 å	 utarbeide	 og	 formidle	 informasjon	 og	 kunnskaper	 om	
helse.

Tiltakene	nevnt	i	første	ledd	skal,	dersom	det	er	relevant,	støtte	
forebygging	 av	 alvorlige	 sykdommer	 og	 bidra	 til	 å	 redusere	
forekomsten	av	dem	og	den	sykeligheten	og	dødeligheten	de	
forårsaker.

Artikkel 3

Finansiering

1.	 Den	 finansielle	 rammen	 for	 gjennomføringen	 av	
programmet	 for	 tidsrommet	 nevnt	 i	 artikkel	 1	 fastsettes	 til	
321	500	000	euro.

2.	 De	 årlige	 bevilgningene	 skal	 godkjennes	 av	
budsjettmyndigheten	innenfor	den	finansielle	rammen.

Artikkel 4

Finansielle	bidrag

1.	 Fellesskapets	 finansielle	 bidrag	 skal	 ikke	 overstige	
følgende	nivåer:

a)	 60	%	av	kostnadene	til	et	tiltak	beregnet	på	å	bidra	til	å	nå	
et	mål	som	utgjør	en	del	av	programmet,	unntatt	i	tilfeller	
av	særlig	stor	nytteverdi,	der	fellesskapsbidraget	skal	være	
høyst	80	%,	og
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b)	 60	%	av	kostnadene	til	driften	av	et	ikke-statlig	organ	eller	
et	spesialisert	nett	som	driver	ideell	virksomhet	uavhengig	
av	 næringslivs-,	 handels-	 og	 forretningsinteresser	 eller	
andre	motstridende	interesser,	som	har	medlemmer	i	minst	
halvparten	av	medlemsstatene,	med	en	balansert	geografisk	
dekning,	og	som	har	som	hovedformål	å	nå	ett	eller	flere	
av	 programmets	mål,	 dersom	 støtten	 er	 nødvendig	 for	 å	
nå	 disse	målene.	 I	 tilfeller	 av	 særlig	 stor	 nytteverdi	 skal	
fellesskapsbidraget	være	høyst	80	%.

2.	 Fornyelse	 av	 de	 finansielle	 bidragene	 til	 ikke-statlige	
organer	 og	 spesialiserte	 nett	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 b)	 kan	
unntas	fra	prinsippet	om	en	gradvis	reduksjon.

3.	 Finansielle	 bidrag	 fra	 Fellesskapet	 kan,	 dersom	 det	
er	 hensiktsmessig	 ut	 fra	 arten	 av	 det	 målet	 som	 skal	 nås,	
samfinansieres	av	Fellesskapet	og	en	eller	flere	medlemsstater	
eller	 av	 Fellesskapet	 og	 vedkommende	 myndigheter	 i	
andre	 deltakende	 stater.	 I	 så	 fall	 skal	 fellesskapsbidraget	
være	høyst	50	%,	unntatt	 i	 tilfeller	 av	 særlig	 stor	nytteverdi,	
der	 fellesskapsbidraget	 skal	 være	 høyst	 70	 %.	 Disse	
fellesskapsbidragene	 kan	 tildeles	 et	 offentlig	 organ	 eller	 et	
ikke-statlig	 organ	 som	 driver	 ideell	 virksomhet	 uavhengig	
av	 næringslivs-,	 handels-	 og	 forretningsinteresser	 eller	 andre	
motstridende	 interesser,	 som	 har	 som	 hovedformål	 å	 nå	 ett	
eller	flere	av	programmets	mål,	som	er	utpekt	av	den	berørte	
medlemsstat	 eller	 vedkommende	 myndighet	 gjennom	 en	
framgangsmåte	 som	 sikrer	 innsyn,	 og	 som	 er	 godkjent	 av	
Kommisjonen.

4.	 Finansielle	 bidrag	 fra	 Fellesskapet	 kan	 også	 tildeles	 i	
form	av	et	engangsbeløp	og	finansiering	etter	en	fast	sats,	når	
dette	er	hensiktsmessig	ut	fra	tiltakenes	art.	For	slike	finansielle	
bidrag	 gjelder	 ikke	 prosentsatsene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 og	 3,	men	
samfinansiering	er	fortsatt	påkrevd.

Artikkel 5

Administrativ	og	faglig	bistand

1.	 Programmets	finansielle	ramme	kan	også	omfatte	utgifter	
til	 forberedelser,	 overvåking,	 kontroll,	 revisjon	 og	 vurdering	
som	 er	 direkte	 nødvendige	 for	 forvaltningen	 av	 programmet	
og	for	at	programmets	mål	skal	nås,	særlig	 til	studier,	møter,	
informasjons-	 og	 publiseringsvirksomhet,	 kostnader	 knyttet	
til	datanett	som	er	særlig	beregnet	på	informasjonsutveksling,	
samt	alle	andre	utgifter	til	faglig	og	administrativ	bistand	som	
Kommisjonen	 måtte	 pådra	 seg	 for	 å	 sikre	 forvaltningen	 av	
programmet.

2.	 Den	 finansielle	 rammen	 kan	 også	 omfatte	 utgifter	 til	
faglig	og	 administrativ	 bistand	 som	er	 nødvendig	 for	 å	 sikre	
overgangen	mellom	programmet	og	de	tiltakene	som	er	vedtatt	

i	henhold	til	beslutning	nr.	1786/2002/EF.	Bevilgninger	kan	om	
nødvendig	føres	opp	i	budsjettet	etter	2013	for	å	dekke	lignende	
utgifter,	for	det	formål	å	gjøre	det	mulig	å	forvalte	tiltak	som	
ennå	ikke	er	avsluttet	31.	desember	2013.

Artikkel 6

Gjennomføringsmetoder

Ved	 gjennomføringen	 av	 tiltakene	 for	 å	 nå	målene	 fastsatt	 i	
artikkel	 2	 skal	 egnede,	 tilgjengelige	 gjennomføringsmetoder	
utnyttes	fullt	ut,	herunder	særlig

a)	 direkte	 eller	 indirekte	 sentral	 gjennomføring	 av	
Kommisjonen	og

b)	 felles	 forvaltning	 med	 internasjonale	 organisasjoner,	
dersom	det	er	relevant.

Artikkel 7

Gjennomføring	av	programmet

1.	 Kommisjonen	skal	i	nært	samarbeid	med	medlemsstatene	
sikre	at	tiltakene	fastsatt	i	programmet	gjennomføres	i	samsvar	
med	artikkel	3	og	8.

2.	 Kommisjonen	 og	 medlemsstatene	 skal	 innenfor	 sine	
respektive	 kompetanseområder	 treffe	 egnede	 tiltak	 for	
å	 sikre	 effektiv	 gjennomføring	 av	 programmet	 og	 for	 å	
utvikle	 ordninger	 på	 fellesskaps-	 og	 medlemsstatsplan	 for	
å	 nå	 programmets	mål.	 De	 skal	 sikre	 at	 det	 gis	 tilstrekkelig	
informasjon	om	de	tiltakene	som	støttes	gjennom	programmet,	
og	at	det	oppnås	tilstrekkelig	deltaking.

3.	 For	 å	 nå	 programmets	 mål	 skal	 Kommisjonen	 i	 nært	
samarbeid	med	medlemsstatene

a)	 bestrebe	 seg	 på	 å	 sikre	 at	 data	 og	 informasjon	 kan	
sammenlignes,	og	at	systemer	og	nett	for	utveksling	av	data	
og	informasjon	om	helse	er	kompatible	og	kan	samvirke,	
og

b)	 sikre	 nødvendig	 samarbeid	 og	 kommunikasjon	 med	 Det	
europeiske	 senter	 for	 forebygging	 av	 og	 kontroll	 med	
sykdommer	og	andre	relevante	EU-organer	for	å	sørge	for	
at	fellesskapsmidlene	brukes	på	best	mulig	måte.
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4.	 Ved	gjennomføringen	av	programmet	skal	Kommisjonen	
sammen	 med	 medlemsstatene	 sikre	 at	 alle	 relevante	
lovbestemmelser	om	vern	av	personopplysninger	overholdes,	
og	at	det	eventuelt	innføres	ordninger	for	å	sikre	fortrolighet	og	
sikkerhet	for	disse	opplysningene.

Artikkel 8

Gjennomføringstiltak

1.	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	 denne	
beslutning	 når	 det	 gjelder	 følgende	 saker,	 skal	 vedtas	 etter	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	10	nr.	2:

a)	 Den	 årlige	 arbeidsplanen	 for	 gjennomføringen	 av	
programmet,	der	følgende	fastsettes:

i)		 prioriterte	 områder	 og	 tiltak	 som	 skal	 gjennomføres,	
herunder	tildelingen	av	økonomiske	midler,

ii)	 kriterier	 for	 fastsettelse	av	Fellesskapets	prosentandel	
av	 det	 finansielle	 bidraget,	 herunder	 kriterier	 for	 å	
vurdere	om	særlig	stor	nytteverdi	foreligger,

iii)	 ordningene	for	gjennomføring	av	de	felles	strategier	og	
tiltak	nevnt	i	artikkel	9.

b)	 Utvalgskriterier,	 tildelingskriterier	 og	 andre	 kriterier	 for	
finansielle	 bidrag	 til	 programmets	 tiltak	 i	 samsvar	 med	
artikkel	4.

2.	 Alle	 andre	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	
denne	 beslutning,	 skal	 vedtas	 etter	 framgangsmåten	 nevnt	 i	
artikkel	10	nr.	3.

Artikkel 9

Felles	strategier	og	tiltak

1.	 For	å	sikre	et	høyt	nivå	for	vern	av	menneskers	helse	ved	
utformingen	 og	 gjennomføringen	 av	 all	 fellesskapspolitikk	
og	 -virksomhet,	 og	 for	 å	 fremme	 integrasjon	 av	 helse,	 kan	
programmets	 mål	 gjennomføres	 som	 felles	 strategier	 og	
felles	 tiltak	 ved	 at	 det	 opprettes	 bindeledd	 med	 relevante	
fellesskapsprogrammer,	-tiltak	og	-fond.

2.	 Kommisjonen	 skal	 sikre	 best	 mulig	 synergi	 mellom	
programmet	og	andre	fellesskapsprogrammer,	-tiltak	og	-fond.

Artikkel 10

Komité

1.	 Kommisjonen	 skal	 bistås	 av	 en	 komité	 (heretter	 kalt	
«komiteen»).

2.	 Når	 det	 vises	 til	 dette	 nummer,	 får	 artikkel	 4	 og	 7	 i	
beslutning	 1999/468/EF	 anvendelse,	 samtidig	 som	 det	 tas	
hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	4	nr.	3	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	to	måneder.

3.	 Når	 det	 vises	 til	 dette	 nummer,	 får	 artikkel	 3	 og	 7	 i	
beslutning	 1999/468/EF	 anvendelse,	 samtidig	 som	 det	 tas	
hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

Artikkel 11

Tredjestaters	deltaking

Programmet	er	åpent	for	deltaking	for

a)	 EFTA-EØS-statene,	 i	 samsvar	 med	 vilkårene	 fastsatt	 i	
EØS-avtalen,	og

b)	 tredjestater,	særlig	stater	som	omfattes	av	den	europeiske	
naboskapspolitikken,	stater	som	har	søkt	om	medlemskap	
i	Den	 europeiske	 union,	 eller	 som	 er	 kandidatstater	 eller	
tiltredende	 stater,	 samt	 de	 statene	 på	 Vest-Balkan	 som	
deltar	i	stabiliserings-	og	assosieringsprosessen,	i	samsvar	
med	 vilkårene	 fastsatt	 i	 de	 respektive	 bilaterale	 eller	
multilaterale	avtaler	om	de	allmenne	prinsippene	for	deres	
deltaking	i	fellesskapsprogrammer.

Artikkel 12

Internasjonalt	samarbeid

Under	 gjennomføringen	 av	 programmet	 skal	 det	 oppmuntres	
til	forbindelser	og	samarbeid	med	tredjestater	som	ikke	deltar	
i	programmet,	og	med	relevante	internasjonale	organisasjoner,	
særlig	WHO.

Artikkel 13

Overvåking,	vurdering	og	resultatformidling

1.	 Kommisjonen	skal	i	nært	samarbeid	med	medlemsstatene	
overvåke	gjennomføringen	av	tiltakene	i	programmet	i	lys	av	
dets	mål.	Kommisjonen	skal	hvert	år	framlegge	for	komiteen	
en	 rapport	 om	 alle	 tiltak	 og	 prosjekter	 som	 er	 finansiert	
gjennom	 programmet,	 og	 skal	 holde	 Europaparlamentet	 og	
Rådet	underrettet.
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2.	 På	 anmodning	 fra	 Kommisjonen,	 som	 skal	 unngå	
en	 uforholdsmessig	 stor	 økning	 av	 medlemsstatenes	
administrative	 byrde,	 skal	 medlemsstatene	 framlegge	 all	
tilgjengelig	 informasjon	om	gjennomføringen	og	virkningene	
av	programmet.

3.	 Kommisjonen	 skal	 framlegge	 følgende	 for	
Europaparlamentet,	 Rådet,	 Den	 europeiske	 økonomiske	 og	
sosiale	komité	og	Regionkomiteen:

a)	 Senest	 31.	 desember	 2010	 en	 ekstern	 og	 uavhengig,	
foreløpig	 vurderingsrapport	 om	 de	 resultatene	 som	 er	
oppnådd	med	hensyn	 til	programmets	mål,	de	kvalitative	
og	 kvantitative	 sidene	 ved	 gjennomføringen	 av	
programmet	 og	 dets	 sammenheng	 og	 komplementaritet	
med	 andre	 relevante	 fellesskapsprogrammer,	 -tiltak	 og	
-fond.	 Rapporten	 skal	 særlig	 gjøre	 det	 mulig	 å	 vurdere	
tiltakenes	virkning	i	alle	stater.	Rapporten	skal	inneholde	et	
sammendrag	av	de	viktigste	konklusjonene	og	ledsages	av	
Kommisjonens	merknader.

b)	 Senest	31.	desember	2011	en	melding	om	videreføringen	
av	programmet.

c)	 Senest	 31.	 desember	 2015	 en	 ekstern	 og	 uavhengig,	
etterfølgende	 vurderingsrapport	 om	 programmets	
gjennomføring	og	resultater.

4.	 Kommisjonen	skal	sikre	at	resultatene	av	de	tiltak	som	er	
gjennomført	i	henhold	til	denne	beslutning,	offentliggjøres	og	
formidles.

Artikkel 14

Oppheving

Beslutning	 nr.	 1786/2002/EF	 oppheves	 med	 virkning	 fra	
1.	januar	2008.

Kommisjonen	 skal	 vedta	 de	 administrative	 ordninger	 som	er	
nødvendige	 for	 å	 sikre	 overgangen	mellom	 de	 tiltak	 som	 er	
vedtatt	i	henhold	til	beslutning	nr.	1786/2002/EF,	og	de	tiltak	
som	skal	gjennomføres	innenfor	rammen	av	programmet.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

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

Utferdiget	i	Strasbourg,	23.	oktober	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING. M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann
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VEDLEGG

Tiltak	nevnt	i	artikkel	2	nr.	2

1.	 Forbedre	borgernes	helsesikkerhet.

1.1.	 Verne	borgerne	mot	helsetrusler.

1.1.1.	 Utarbeide	 strategier	 og	 ordninger	 for	 å	 forebygge,	 utveksle	 informasjon	 om	 og	 reagere	mot	 helsetrusler	 fra	
smittsomme	og	ikke-smittsomme	sykdommer	og	fra	fysiske,	kjemiske	eller	biologiske	kilder,	herunder	tilsiktede	
utslipp;	treffe	tiltak	for	å	sikre	samarbeid	mellom	medlemsstatenes	laboratorier	om	diagnostikk	av	høy	kvalitet;	
støtte	 eksisterende	 laboratorier	 som	 utfører	 arbeid	 med	 relevans	 for	 Fellesskapet;	 arbeide	 for	 å	 opprette	 et	
nettverk	av	referanselaboratorier	i	Fellesskapet.

1.1.2.	 Støtte	 utviklingen	 av	 politikk	 for	 forebygging,	 vaksinasjon	 og	 immunisering;	 forbedre	 partnerskap,	 nett,	
verktøyer	og	systemer	for	rapportering	av	immuniseringsstatus	og	overvåking	av	uønskede	hendelser.

1.1.3.	 Utvikle	 risikohåndteringskapasitet	 og	 framgangsmåter	 for	 risikohåndtering;	 forbedre	 beredskapen	 og	
planleggingen	i	forbindelse	med	helsekriser,	bl.a.	ved	å	forberede	samordnede	krisetiltak	i	EU	og	internasjonalt;	
utvikle	framgangsmåter	for	risikokommunikasjon	og	samråd	om	mottiltak.

1.1.4.	 Fremme	samarbeid	og	forbedring	av	eksisterende	innsatsevne	og	ressurser,	herunder	verneutstyr,	isolasjonsenheter	
og	mobile	laboratorier	som	raskt	kan	settes	inn	i	nødssituasjoner.

1.1.5.	 Utvikle	strategier	og	framgangsmåter	for	utarbeiding	av,	forbedring	av	beredskapsevnen	til,	gjennomføring	av	
øvinger	med	og	prøving	av	samt	vurdering	og	revisjon	av	allmenne	beredskapsplaner	og	særskilte	planer	for	
helsekriser,	og	for	deres	samvirkingsevne	mellom	medlemsstater.

1.2.	 Forbedre	borgernes	sikkerhet.

1.2.1.	 Støtte	og	forbedre	vitenskapelig	rådgivning	og	risikovurdering	gjennom	å	fremme	tidlig	påvisning	av	risikoer;	
analysere	deres	mulige	virkninger;	utveksle	informasjon	om	farer	og	eksponering;	oppmuntre	til	integrerte	og	
harmoniserte	metoder.

1.2.2.	 Bidra	til	å	forbedre	sikkerheten	og	kvaliteten	av	organer	og	stoffer	av	menneskelig	opprinnelse	samt	blod	og	
blodprodukter;	fremme	deres	tilgjengelighet	og	sporbarhet	samt	tilgangen	på	dem	for	medisinsk	bruk,	samtidig	
som	medlemsstatenes	ansvar	i	henhold	til	traktatens	artikkel	152	nr.	5	respekteres.

1.2.3.	 Fremme	tiltak	for	å	forbedre	pasientsikkerheten	gjennom	sikre	helsetjenester	av	høy	kvalitet,	også	i	forbindelse	
med	antibiotikaresistens	og	sykehusinfeksjoner.

2.	 Fremme	helse.

2.1.	 Fremme	en	sunnere	livsstil	og	reduksjon	av	helsemessige	ulikheter.

2.1.1.	 Fremme	initiativer	for	å	øke	forventet	antall	friske	leveår	og	fremme	sunn	aldring;	støtte	tiltak	som	fremmer	og	
undersøker	helsens	betydning	for	produktivitet	og	deltaking	i	arbeidslivet,	som	et	bidrag	til	å	oppfylle	Lisboa-
målene;	støtte	tiltak	for	å	undersøke	hvilken	betydning	annen	politikk	har	på	helse.

2.1.2.	 Støtte	 initiativer	 for	å	 fastsette	årsakene	 til,	håndtere	og	 redusere	helsemessige	ulikheter	 innenfor	og	mellom	
medlemsstater,	herunder	slike	som	er	forbundet	med	kjønnsforskjeller,	for	å	bidra	til	velstand	og	samhørighet;	
fremme	investering	i	helse	i	samvirke	med	annen	fellesskapspolitikk	og	andre	felleskapsfond;	øke	solidariteten	
mellom	 nasjonale	 helsesystemer	 ved	 å	 støtte	 samarbeid	 om	 saker	 som	 gjelder	 helsetjenester	 på	 tvers	 av	
landegrensene	og	bevegelighet	for	pasienter	og	helsepersonell.

2.2.	 Fremme	en	sunnere	livsstil	og	bekjempe	alvorlige	sykdommer	og	skader	ved	å	sette	inn	tiltak	overfor	de	faktorene	
som	påvirker	helsen.

2.2.1.	 Sette	inn	tiltak	overfor	de	faktorene	som	påvirker	helsen,	for	å	fremme	og	forbedre	fysisk	og	mental	helse	ved	å	
skape	et	gunstig	miljø	for	en	sunn	livsstil	og	forbygge	sykdom;	treffe	tiltak	med	hensyn	til	viktige	faktorer	som	
kosthold,	fysisk	aktivitet	og	seksuell	helse,	og	faktorer	knyttet	til	avhengighet,	som	tobakk,	alkohol,	narkotika	og	
feil	bruk	av	legemidler,	med	vekt	på	viktige	miljøer	som	skolen	og	arbeidsplassen,	og	gjennom	hele	livssyklusen.
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2.2.2.	 Fremme	tiltak	for	forebygging	av	alvorlige	sykdommer	av	særlig	betydning	for	den	samlede	sykdomsbyrden	i	
Fellesskapet,	og	av	sjeldne	sykdommer,	dersom	fellesskapstiltak	overfor	de	faktorene	som	forårsaker	dem,	kan	
tilføre	nasjonale	innsatser	en	betydelig	merverdi.

2.2.3.	 Håndtere	virkningene	på	helsen	 av	mer	 allmenne	miljøfaktorer,	 herunder	 inneluftkvalitet	 og	 eksponering	 for	
giftige	 kjemikalier,	 når	 disse	 ikke	 håndteres	 gjennom	 andre	 fellesskapsinitiativer,	 samt	 av	 sosioøkonomiske	
faktorer.

2.2.4.	 Fremme	tiltak	for	å	bidra	til	å	redusere	ulykker	og	skader.

3.	 Utarbeide	og	formidle	informasjon	og	kunnskaper	om	helse.

3.1.	 Utveksle	kunnskaper	og	beste	praksis.

3.1.1.	 Utveksle	 kunnskaper	 og	 beste	 praksis	 når	 det	 gjelder	 helsespørsmål	 som	 faller	 inn	 under	 programmets	
virkeområde.

3.1.2.	 Støtte	samarbeid	med	sikte	på	å	øke	bruken	av	beste	praksis	 i	medlemsstatene,	herunder	støtte	 til	europeiske	
referansenett	dersom	det	er	relevant.

3.2.	 Samle	inn,	analysere	og	formidle	helseinformasjon.

3.2.1.	 Fortsette	utviklingen	av	et	bærekraftig	helseovervåkingssystem	med	ordninger	for	innsamling	av	sammenlignbare	
data	og	informasjon,	med	egnede	indikatorer;	sikre	egnet	samordning	og	oppfølging	av	fellesskapsinitiativer	om	
kreftregistre,	bl.a.	på	grunnlag	av	data	samlet	inn	under	gjennomføringen	av	rådsrekommandasjon	av	2.	desember	
2003	om	kreftscreening(1);	samle	inn	data	om	helsetilstand	og	helsepolitikk;	utvikle	den	statistiske	delen	av	dette	
systemet	ved	hjelp	av	Fellesskapets	statistikkprogram.

3.2.2.	 Utvikle	ordninger	for	analyse	og	formidling,	herunder	fellesskapshelserapporter,	helseportalen	og	konferanser;	
gi	 informasjon	 til	 borgere,	 berørte	 parter	 og	 politiske	 beslutningstakere,	 utvikle	 samrådsordninger	 og	
deltakingsprosesser;	regelmessig	utarbeide	rapporter	om	helsetilstanden	i	Den	europeiske	union	på	grunnlag	av	
alle	data	og	indikatorer	og	med	en	kvalitativ	og	kvantitativ	analyse.

3.2.3.	 Framskaffe	analyser	og	gi	faglig	bistand	til	støtte	for	utarbeiding	eller	gjennomføring	av	politikk	eller	regelverk	
i	forbindelse	med	programmets	virkeområde.

____________

(1)	 EUT	L	327	av	16.12.2003,	s.	34.
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TRILATERAL	 ERKLÆRING	 OM	 FELLESSKAPETS	ANDRE	 HANDLINGSPROGRAM	 PÅ	 OMRÅDET	
HELSE	2008–2013

Europaparlamentet,	Rådet	og	Kommisjonen

–	 er	enige	om	at	det	skal	stilles	tilstrekkelige	økonomiske	midler	til	rådighet	for	at	Fellesskapets	andre	handlingsprogram	
på	området	helse	(2008-2013)	kan	gjennomføres	i	sin	helhet,

–	 minner	 om	 artikkel	 37	 i	 den	 tverrinstitusjonelle	 avtalen	 om	 budsjettdisiplin	 og	 god	 økonomistyring(1),	 der	
budsjettmyndigheten	og	Kommisjonen	forplikter	seg	til	ikke	å	avvike	med	mer	enn	5	%	fra	budsjettet	med	mindre	
det	oppstår	nye	objektive	og	varige	omstendigheter	som	er	uttrykkelig	begrunnet.	Enhver	økning	som	følge	av	slike	
omstendigheter	skal	være	innenfor	den	eksisterende	øvre	grensen	for	det	berørte	området,

–	 forsikrer	at	de	er	villige	til	å	foreta	en	forsvarlig	vurdering	av	særskilte	behov	og	omstendigheter	i	forbindelse	med	
helseprogrammet	i	den	årlige	budsjettbehandlingen.

_____________
(1)	 EUT	C	139	av	14.6.2006,	s.	1.

____________

ERKLÆRING	FRA	KOMMISJONEN

1.	 Kommisjonen	framla	24.	mai	2006	et	endret	forslag	til	et	andre	fellesskapshandlingsprogram	på	området	helse	
(2007–2013)(1).	I	artikkel	7	ble	det	foreslått	å	fastsette	programmets	referansebeløp	til	365,6	millioner	euro	for	
tidsrommet	2007–2013.

2.	 På	grunn	av	forsinkelser	i	regelverksprosessen	underrettet	Kommisjonen	budsjettmyndigheten	23.	mars	2007	
om	at	starten	på	det	nye	folkehelseprogrammet	måtte	utsettes	til	budsjettåret	2008(2).	Som	følge	av	dette	er	det	
nødvendig	å	justere	den	finansielle	rammen	for	det	nye	folkehelseprogrammet	for	2008–2013	til	321,5	millioner	
euro.

3.	 Et	beløp	på	44,1	millioner	euro	vil	bli	brukt	i	budsjettåret	2007	innenfor	rammen	av	det	nåværende	
folkehelseprogrammet(3)	for	å	sikre	størst	mulig	kontinuitet	i	tiltakene	på	området	folkehelse.	Den	samlede	
finansielle	rammen	for	tiltak	på	området	folkehelse	som	finansieres	gjennom	programmene	i	tidsrommet	2007–
2013,	utgjør	derfor	365,6	millioner	euro.

(1)	 KOM(2006)	234.
(2)	 KOM(2007)	150.
(3)	 Europaparlaments-	og	rådsavgjerd	nr.	1786/2002/EF	av	23.	september	2002	om	vedtaking	av	eit	fellesskapshandlingsprogram	på	

området	folkehelse	(2003–2008)	(EFT	L	271	av	9.10.2002,	s.	1).
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsvedtak	2119/98/
EF	 av	 24.	 september	 1998	 om	 opprettelse	 av	 et	 nett	 for	
epidemiologisk	 overvåking	 av	 og	 kontroll	 med	 smittsomme	
sykdommer	i	Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	3	bokstav	a),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	vedtak	nr.	2119/98/EF	er	det	fastsatt	at	det	skal	opprettes	
et	 nett	 på	 fellesskapsplan	 for	 å	 fremme	 samarbeid	 og	
samordning	med	 hensyn	 til	 forebygging	 av	 og	 kontroll	
med	visse	kategorier	av	smittsomme	sykdommer	som	er	
oppført	i	nevnte	vedtak.

2)	 I	 kommisjonsvedtak	 2000/96/EF	 av	 22.	 desember	 1999	
om	 smittsomme	 sykdommer	 som	 gradvis	 skal	 omfattes	
av	 fellesskapsnettet	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	
rådsvedtak	nr.	2119/98/EF(2)	er	det	oppført	en	liste	over	
visse	 smittsomme	 sykdommer	 som	 skal	 underlegges	
epidemiologisk	 overvåking	 i	 fellesskapsnettet	 som	 er	
opprettet	i	henhold	til	vedtak	nr.	2119/98/EF.

3)	 I	 den	 senere	 tid	 har	 det	 kommet	 nye	 smittsomme	
sykdommer,	 og	 det	 er	 funnet	 nye	 mikroorganismer	
som	 kan	 sette	 menneskers	 helse	 i	 fare.	Alvorlig,	 akutt	
luftveissyndrom	 (sars)	 ble	oppdaget	 i	 2003,	og	 er	 siden	
blitt	regnet	som	en	potensiell	stor	trussel	mot	menneskers	
helse.	 Sterkt	 og	 svakt	 sykdomsframkallende	 aviær	
influensa-virus	utgjør	en	alvorlig	risiko	for	enkeltpersoner	
og	 for	 utvikling	 av	 en	 potensiell	 influensapandemi.	
Et	 økende	 antall	 medlemsstater	 i	 EU	 og	 stater	 utenfor	
Europa	 har	 rapportert	 om	 infeksjon	 med	 Vest-Nilen-
virus	 hos	mennesker,	 noe	 som	 utgjør	 en	 alvorlig	 risiko	
for	menneskers	helse.	Mennesker	smittes	først	og	fremst	
ved	myggstikk,	 selv	om	 smitte	 gjennom	blodoverføring	
og	 organtransplantasjon	 er	 dokumentert,	 i	 tillegg	 til	
transplacental	overføring.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	344	av	28.12.2007,	s.	48,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	78/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 protokoll	 31	 om	 samarbeid	 på	 særlege	 område	
utanfor	 dei	 fire	 fridommane,	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den	 europeiske	 unions	
tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	29.

(1)	 EFT	 L	 268	 av	 3.10.1998,	 s.	 1.	 Vedtaket	 sist	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(2)	 EFT	L	28	av	3.2.2000,	s.	50.	Vedtaket	endret	ved	vedtak	2003/542/EF	(EUT	
L	185	av	24.7.2003,	s.	55).

4)	 Vedleggene	 til	 vedtak	 nr.	 2119/98/EF	 og	 nr.	 2000/96/
EF	 bør	 derfor	 endres	 slik	 at	 de	 omfatter	 alvorlig,	 akutt	
luftveissyndrom	(sars),	aviær	influensa	hos	mennesker	og	
infeksjon	med	Vest-Nilen-virus.

5)	 Det	 nye	 internasjonale	 helsereglementet	 (2005)	 trådte	
i	 kraft	 16.	 juni	 2007,	 og	 er	 ikke	 lenger	 avgrenset	 til	
særskilte	sykdommer,	men	omfatter	alle	krisesituasjoner	
av	internasjonal	betydning	som	gjelder	menneskers	helse	
og	er	identifisert	som	dette	i	henhold	til	verktøyet	fastsatt	
i	reglementets	vedlegg	2.	Vedlegget	til	vedtak	2119/98/EF	
bør	derfor	endres.

6)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 7	 i	 direktiv	 2119/98/
EF	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget	 til	 vedtak	 nr.	 2119/98/EF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	I	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Vedlegg	 I	 til	 vedtak	 nr.	 2000/96/EF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	II	til	dette	vedtak.

Artikkel 3

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	18.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	18.	desember	2007

om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsvedtak	2119/98/EF	og	vedtak	2000/96/EF	med	hensyn	til	
smittsomme	sykdommer	oppført	i	disse	vedtakene

[meddelt under nummer K(2007) 6355]

(2007/875/EF)(*)

2013/EØS/59/23
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VEDLEGG I

I	vedlegget	til	vedtak	nr.	2119/98/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Åttende	strekpunkt	skal	lyde:

«—		Smittsomme	sykdommer	som	kan	føre	til	potensielle	krisesituasjoner	av	internasjonal	betydning	i	henhold	til	
vedlegg	2	til	det	internasjonale	helsereglementet.»

2.	 Siste	strekpunkt	skal	lyde:

«—		Vektorbårne	sykdommer

—	 Zoonoser

—	 Andre	 smittsomme	 sykdommer	 av	 betydning	 for	 menneskers	 helse,	 herunder	 sykdommer	 forårsaket	 av	
tilsiktet	smittespredning.»

_____________

VEDLEGG II

I	vedlegg	I	til	vedtak	nr.	2000/96/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	nr.	2.5.2	tilføyes	følgende:

	 «Alvorlig,	akutt	luftveissyndrom	(sars)».

2.	 I	nr.	2.5.3	tilføyes	følgende:

	 «Aviær	influensa	hos	mennesker»,

	 «Infeksjon	med	Vest-Nilen-virus».

_________________


