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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 27. november 2012 

om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2012) 8518] 

(2012/737/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 

1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særlig 

artikkel 5 nr. 2 første og andre strekpunkt, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i 

Unionen er det fastsatt kriterier for hvilke forekomster 

av dyresykdommer som de berørte medlemsstatene må 

melde fra om til Kommisjonen og de øvrige medlems-

statene. 

2)  Vedlegg I til direktiv 82/894/EØF inneholder en liste 

over sykdommer som må meldes til Kommisjonen og til 

de øvrige medlemsstatene, og omfatter, blant 

sykdommene som rammer landdyr, forekomst av 

encefalomyelitt hos hest, uten at det skilles mellom de 

ulike formene. Av klarhetshensyn og for å gi verdifulle 

opplysninger om det sykdomsframkallende stoffet som 

har betydning for dyrs eller menneskers helse, bør de 

ulike formene for encefalomyelitt hos hest uttrykkelig 

angis i vedlegget. 

3)  I tillegg har de fleste medlemsstatene i stor grad 

utryddet sykdommene rabies, miltbrann, bovin 

tuberkulose, bovin brucellose, enzootisk bovin leukose 

og brucellose hos sau og geit. Som en følge av dette har 

utbrudd av disse sykdommene blitt mindre vanlig i store 

deler av Unionen. Slike utbrudd bør fra nå av meldes til 

Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene. Det er 

derfor nødvendig å føre opp disse sykdommene i 

vedlegg I. 

4)  For å unngå administrative byrder er det under visse 

omstendigheter hensiktsmessig å kreve ukentlige 

meldinger om primærutbrudd og månedlige meldinger 

om sekundærutbrudd av ovennevnte sykdommer.

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 29.11.2012,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 4. 

(1) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58. 

 

5)  Visse medlemsstater og regioner har ennå ikke fått 

offisiell status som fri for ikke-eksotiske sykdommer 

som bovin tuberkulose, bovin brucellose, enzootisk 

bovin leukose og brucellose hos sau og geit som det er 

fastsatt regler for i rådsdirektiv 64/432/EØF av  

26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med 

storfe og svin innenfor Fellesskapet(2) og rådsdirektiv 

91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved 

handel med sau og geit innenfor Fellesskapet(3). For å 

unngå et uforholdsmessig høyt antall meldinger bør det 

ikke kreves at de medlemsstater eller regioner som ikke 

er erklært fri for ovennevnte sykdommer, melder om 

utbrudd av nevnte sykdommer. 

6)  I framtiden vil meldinger om dyresykdommer til 

Kommisjonen og til Verdens dyrehelseorganisasjons 

verdensomspennende informasjonssystem for dyrehelse 

bli innført i ett system (informasjonssystem for 

dyresykdommer — ADIS). Der det er mulig, er det 

derfor hensiktsmessig å bruke samme terminologi i 

vedlegg I til direktiv 82/894/EØF som den som brukes 

av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 

7)  Det finnes allerede et nettbasert rapporteringssystem for 

forekomst av svakt sykdomsframkallende aviær 

influensa hos viltlevende fugler. Det bør derfor tydelig 

angis at når det gjelder aviær influensa, bør det meldes 

om utbrudd av sterkt sykdomsframkallende aviær 

influensa hos fjørfe, fugler i fangenskap og viltlevende 

fugler, mens utbrudd av svakt sykdomsframkallende 

aviær influensa bare bør meldes når det dreier seg om 

fjørfe og fugler i fangenskap. 

8)  Ved kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU 

av 25. oktober 2012 om endring av vedlegg IV til 

rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til listen over 

fiskearter som er mottakelige for hemoragisk 

virusseptikemi og sletting av posten for epizootisk 

ulcerativt syndrom(4) ble epizootisk ulcerativt syndrom 

fjernet fra listen over eksotiske sykdommer fastsatt i del 

II i vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF av  

24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til 

akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(5). 

Sykdommen bør derfor også fjernes fra vedlegg I til 

direktiv 82/894/EØF.  

  

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

(3) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(4) EUT L 297 av 26.10.2012, s. 26. 

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

2017/EØS/62/01 
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9)  Vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF bør derfor 

endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 Maroš ŠEFČOVIČ 

 Visepresident 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Meldepliktige sykdommer 

A. Sykdommer hos landdyr 

Liste A.1: 

— Afrikansk hestepest 

— Afrikansk svinepest 

— Miltbrann 

— Aviær influensa (sterkt sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe, fugler i fangenskap og viltlevende 

fugler og svakt sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe og fugler i fangenskap) 

— Blåtunge 

— Bovin spongiform encefalopati 

— Klassisk svinepest 

— Ondartet lungesyke hos storfe 

— Ondartet beskjelersyke 

— Følgende former av encefalomyelitt hos hest: 

— Encefalomyelitt hos hest, østlig type 

— Japansk encefalitt 

— Venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

— Vestnilfeber 

— Encefalomyelitt hos hest, vestlig type 

— Infeksiøs anemi hos hest 

— Munn- og klovsyke 

— Snive 

— Lumpy skin disease 

— Newcastle disease 

— Småfepest 

— Infeksjon med rabiesvirus 

— Rift Valley Fever 

— Kvegpest 

— Saue- og geitekopper 

— Angrep fra liten kubebille (Aethina tumida) 

— Smittsomt blæreutslett hos gris 

— Tropilaelaps-angrep på honningbier 

— Vesikulær stomatitt 

Liste A.2: 

— Bovin brucellose 

— Bovin tuberkulose 

— Enzootisk bovin leukose 

— Brucellose hos geit og sau (unntatt Brucella ovis)  
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B. Sykdommer hos akvakulturdyr 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

— Infeksiøs lakseanemi 

— Infeksjon med Perkinsus marinus 

— Infeksjon med Microcytos mackini 

— Infeksjon med Marteilia refringens 

— Infeksjon med Bonamia ostreae 

— Infeksjon med Bonamia exitiosa 

— Koi-herpesvirussykdom 

— Taura-syndrom 

— Hemoragisk virusseptikemi 

— Hvitflekksykdom 

— Yellowhead disease» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  bokstav C skal lyde: 

«C.  For sykdommer hos landdyr oppført på liste A.2 i vedlegg I gjelder følgende: 

— Alle bekreftede utbrudd, infeksjoner eller forekomster av smittestoffet i en besetning som fastsatt i 

vedlegg A og D til direktiv 64/432/EØF, eller i en driftsenhet som fastsatt i vedlegg A til rådsdirektiv 

91/68/EØF(*), eller en tilbakekalling av offisiell status som fri for sykdom for en besetning eller 

driftsenhet som følge av en laboratorie- eller epidemiologisk undersøkelse som fastsatt i vedlegg A og 

D til direktiv 64/432/EØF eller i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF, i en medlemsstat eller region som 

er offisielt fri for sykdommene i samsvar med nevnte direktiver og ikke epidemiologisk knyttet til et 

tidligere utbrudd, skal meldes som primærutbrudd som definert i artikkel 2 bokstav d), og skal meldes 

til Kommisjonen og medlemsstatene innen en uke. 

— Alle andre bekreftede utbrudd, infeksjoner eller forekomster av smittestoffet eller tilbakekalling av 

offisiell status som fri for sykdom for en besetning eller driftsenhet som følge av laboratorie- eller 

epidemiologiske undersøkelser som fastsatt i vedlegg A og D til direktiv 64/432/EØF eller i vedlegg A 

til direktiv 91/68/EØF, i en medlemsstat eller region som er offisielt fri for sykdommene i samsvar 

med nevnte direktiver, skal meldes som sekundærutbrudd, i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette 

direktiv. 

— Sekundærutbrudd skal månedlig meldes til Kommisjonen og medlemsstatene. 

— Ved bovin tuberkulose, bovin brucellose og brucellose hos sau og geit skal meldingen også omfatte 

navnene på de sykdomsframkallende artene, når de er kjent. 

_____________ 

(*) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.» 

b)  nytt punkt skal lyde: 

«D.  For sykdommer hos akvakulturdyr oppført i punkt B vedlegg I gjelder følgende: 

— Alle bekreftede utbrudd av eksotiske sykdommer og utbrudd av ikke-eksotiske sykdommer i tidligere 

sykdomsfrie medlemsstater, soner eller segmenter som definert i rådsdirektiv 2006/88/EF(*), skal 

meldes som primærutbrudd. 

— Andre utbrudd enn de som er omhandlet i første strekpunkt, skal meldes som sekundærutbrudd i 

samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv. 

— Sekundærutbrudd skal månedlig meldes til Kommisjonen og medlemsstatene. Meldingen skal også 

omfatte navnet på og beskrivelsen av sonen eller segmentet. 

_____________ 

(*) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 4. desember 2012 

om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til Finlands og Det forente kongerikes 

overvåkingsprogrammer samt Finlands og Det forente kongerikes status som fri for visse 

vanndyrsykdommer 

[meddelt under nummer K(2012) 8758] 

(2012/753/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av  

24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og 

-produkter og om forebygging og bekjempelse av visse 

sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 44 nr. 1 første ledd 

og artikkel 49 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsvedtak 2009/177/EF av 31. oktober 2008 

om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med 

hensyn til programmer for overvåking og utryddelse 

samt sykdomsfri status for medlemsstater, soner og 

segmenter(2) fastsettes en liste over medlemsstater, 

soner og segmenter som omfattes av godkjente 

overvåkingsprogrammer i forbindelse med én eller flere 

av de ikke-eksotiske sykdommene som er oppført i 

del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF (heretter kalt 

«ikke-eksotiske sykdommer»). I nevnte vedtak fastsettes 

dessuten en liste over medlemsstater, soner og 

segmenter som er erklært sykdomsfrie med hensyn til én 

eller flere av disse sykdommene. 

2)  I del B i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF fastsettes en 

liste over medlemsstater, soner og segmenter som 

omfattes av godkjente utryddelsesprogrammer, og i 

del C i nevnte vedlegg fastsettes en liste over 

medlemsstater, soner og segmenter som er erklært 

sykdomsfrie med hensyn til én eller flere ikke-eksotiske 

sykdommer.

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 6.12.2012,  

s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 4. 

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

(2) EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15. 

 

3)  Finland har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen 

om at kommunene Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma 

er fri for hemoragisk virusseptikemi (VHS). 

4)  Det forente kongerike har framlagt dokumentasjon for 

Kommisjonen om at sørvestre Shetlandsøyene er fri for 

infeksiøs lakseanemi (ISA). 

5)  Del B og C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF bør 

derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Del B og C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF endres i samsvar 

med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/62/02 

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til vedtak 2009/177/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Del B skal lyde: 

«DEL B 

Medlemsstater, soner og segmenter som omfattes av godkjente utryddelsesprogrammer 

Sykdom 
Medlems-

stat 
ISO-kode 

Geografisk avgrensing av område underlagt 

utryddelsesprogram (medlemsstat, soner eller 

segmenter) 

Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Danmark DK Følgende nedbørfelt: Tim Å, Hover Å, 

Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet 

Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, 

Vejle Å og Holmsland Klit 

Finland FI Provinsen Åland 

Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)    

Koiherpesvirussykdom (KHV) Tyskland DE Delstaten Sachsen» 

Infeksjon med Marteilia refringens    

Infeksjon med Bonamia ostreae    

Hvitflekksykdom    

2)  I del C gjøres følgende endringer: 

a)  oppføringen for Finland som gjelder hemoragisk virusseptikemi (VHS) skal lyde: 

«Finland FI Alle fastlands- og kystområder innenfor Finlands territorium, unntatt provinsen Åland» 

b)  i raden for Det forente kongerike som gjelder infeksiøs lakseanemi (ISA), skal ordene «unntatt sørvestre 

Shetlandsøyene» utgå. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 27. mars 2013 

om oppheving av vedtak 2003/135/EF, 2004/832/EF og 2005/59/EF om godkjenning av planane for 

utrydding av klassisk svinepest og naudvaksinasjon av viltlevande svin i Tyskland, Frankrike og 

Slovakia 

[meld under nummeret K(2013) 1741] 

(Berre den franske, tyske og slovakiske teksta er gyldige) 

(2013/164/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 

om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 

særleg artikkel 16 nr. 1, artikkel 20 nr. 2, artikkel 25 nr. 3 og 

artikkel 29 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Kommisjonsvedtak 2003/135/EF av 27. februar 2003 

om godkjenning av planane for utrydding av klassisk 

svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon 

mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei tyske 

delstatane Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz og Saarland(2), kommisjonsvedtak 

2004/832/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av 

planane for utrydding av klassisk svinepest hjå 

viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i dei 

nordlege delane av Vogesane i Frankrike(3) og 

kommisjonsvedtak 2005/59/EF av 26. januar 2005 om 

godkjenning av planane for utrydding av klassisk 

svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av 

slike svin i Slovakia(4) vart vedtekne etter at det var 

stadfesta førekomst av klassisk svinepest hjå viltlevande 

svin i visse regionar av høvesvis Frankrike, Tyskland og 

Slovakia. Ved desse vedtaka vart det godkjent planar for 

utrydding av klassisk svinepest og naudvaksinasjon av 

viltlevande svin mot denne sjukdommen i dei nemnde 

medlemsstatane. 

2)  Ved kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/761/ 

EU av 30. november 2012 om godkjenning av årlege og 

fleirårige program som medlemsstatane har lagt fram for 

2013 med sikte på utrydding, motkjemping og 

overvaking av visse dyresjukdommar og zoonosar, og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 3.4.2013, s. 10, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 6. 

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. 

(2) TEU L 53 av 28.2.2003, s. 47. 

(3) TEU L 359 av 4.12.2004, s. 62. 

(4) TEU L 24 av 27.1.2005, s. 46. 

om den finansielle støtta frå Unionen til slike 

program(5) vart m.a. programma for motkjemping og 

overvaking av klassisk svinepest som Tyskland og 

Slovakia har lagt fram, godkjende. 

3)  I 2011 melde Frankrike og Slovakia frå til 

Kommisjonen og medlemsstatane om den gunstige 

situasjonen med omsyn til klassisk svinepest på 

territoriet sitt. Etter dei opplysningane som vart lagde 

fram, hadde det lukkast å utrydde klassisk svinepest hjå 

viltlevande svin i dei aktuelle områda i desse 

medlemsstatane. Dessutan melde Tyskland frå til 

Kommisjonen og medlemsstatane i 2012 om at det 

hadde lukkast å utrydde klassisk svinepest hjå 

viltlevande svin i dei aktuelle områda i denne 

medlemsstaten. 

4)  Ifølgje dei opplysningane som er lagde fram av 

Frankrike, Tyskland og Slovakia, vart 

naudvaksinasjonen av viltlevande svin stansa. Dessutan 

vert det, som del av dei programma som er godkjende 

ved gjennomføringsavgjerd 2012/761/EU, halde ved lag 

eit høgt nivå for overvaking i dei områda som før var 

råka av sjukdommen. Dei tiltaka som er fastsette i 

planane for utrydding av klassisk svinepest og 

naudvaksinasjon av viltlevande svin mot denne 

sjukdommen, og som er godkjende for desse 

medlemsstatane, er difor ikkje lenger naudsynte. 

5)  Av omsyn til klarleik og samanheng i unionsregelveret 

bør difor vedtak 2003/135/EF, 2004/832/EF og 

2005/59/EF opphevast. 

6)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedtak 2003/135/EF, 2004/832/EF og 2005/59/EF vert 

oppheva. 

  

(5) TEU L 336 av 8.12.2012, s. 83. 

2017/EØS/62/03 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til Sambandsrepublikken Tyskland, Republikken Frankrike og Republikken Slovakia. 

Utferda i Brussel, 27. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 563/2012 

av 27. juni 2012 

om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn 

til listen over EU-referanselaboratorier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 

om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 32 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes generelle 

oppgaver og plikter for og krav til Den europeiske 

unions referanselaboratorier for næringsmidler og 

fôrvarer samt for dyrehelse og levende dyr. EU-

referanselaboratorier for næringsmidler og fôrvarer er 

oppført i del I i vedlegg VII til nevnte forordning. 

2) I rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om 

kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse 

stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske 

produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 

86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(2) 

fastsettes det kontrolltiltak for stoffer og grupper av 

restmengder oppført i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Etter en omlegging av laboratorievirksomheten i 

Nederland ble alle funksjoner, herunder all infrastruktur 

og alt personale, overført til RIKILT — Institute of 

Food Safety fra Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM), som for tiden er oppført som EU-

referanselaboratorium for restmengder av veterinær-

preparater og forurensende stoffer i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse for restmengdene oppført i gruppe 

A 1, 2, 3, 4, gruppe B 2 bokstav d) og gruppe B 3 

bokstav d) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF. De 

oppgaver som var blitt ivaretatt av RIVM, ble overført 

til RIKILT i henhold til en rammeavtale som utløp  

31. desember 2011. 

4) Ettersom avtalen med RIVM var i ferd med å utløpe, ble 

det sendt ut en forslagsinnbydelse med sikte på 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 28.6.2012,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 8. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

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

utvelging av et EU-referanselaboratorium som skulle 

erstatte RIVM. RIKILT – Institute of Food Safety ble 

valgt ut ettersom det oppfylte alle kravene, og bør derfor 

utpekes til referanselaboratorium. 

5) På grunn av den betydning stoffene i gruppe A 1-4 i 

vedlegg I til direktiv 96/23/EF har, og ettersom RIKILT 

– Institute of Food Safety ble valgt ut fordi det oppfylte 

alle kravene, bør det utpekes til vedkommende EU-

referanselaboratorium for restmengder av veterinær-

preparater og forurensende stoffer i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse, for restmengdene oppført i 

gruppe A 1, 2, 3, 4, gruppe B 2 bokstav d) og gruppe B 

3 bokstav d) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF fra  

1. januar 2012. Denne forordning bør få anvendelse med 

tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2012. 

6) Del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør 

derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

bokstav a) lyde: 

«a)  For restmengder av stoffene oppført i gruppe A 1, 2, 3 

og 4, gruppe B 2 bokstav d) og gruppe B 3 bokstav d) 

i vedlegg I til direktiv 96/23/EF 

RIKILT – Institute for Food Safety, del av 

Wageningen UR 

Wageningen 

Nederland». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

2017/EØS/62/04 



Nr. 62/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

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

Utferdiget i Brussel, 27. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/39/EU 

av 26. november 2012 

om endring av direktiv 2006/17/EF med hensyn til visse tekniske krav til kontroll av vev og celler 

fra mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/23/EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for 

kvalitet og sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, behandling, 

konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 

mennesker(1), særlig artikkel 28 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsdirektiv 2006/17/EF av 8. februar 2006 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/23/EF med hensyn til visse tekniske krav til 

donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra 

mennesker(2) kreves det at donorer som bor i eller 

kommer fra områder med høy insidens, som har 

seksualpartnere som kommer fra slike områder, eller 

som er barn av foreldre som kommer fra slike områder, 

tar HTLV-I-antistoffprøve. Disse prøvene er påkrevd 

både for donorer av kjønnsceller, i samsvar med vedlegg 

III til direktiv 2006/17/EF, og for andre donorer, i 

samsvar med vedlegg II til nevnte direktiv. 

2)  Nye vitenskapelige bevis fra Det europeiske senter for 

forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) og 

praktiske erfaringer har vist at dagens vitenskapelige 

kunnskapsnivå gjør det svært vanskelig å bestemme hva 

som er et område med høy HTLV-I-insidens. Kravet til 

prøving gjennomføres dermed ikke på en ensartet måte. 

3) «Insidens» angir antall nye tilfeller av en sykdom eller 

tilstand, «prevalens» angir andelen av en befolkning 

som er rammet av en spesiell sykdom på et bestemt 

tidspunkt. I praksis er opplysninger om prevalens lettere 

tilgjengelig enn opplysninger om insidens. I tillegg er 

prevalens en mer relevant angivelse enn insidens når 

effekten av en kronisk sykdom på et samfunn skal 

vurderes og de påfølgende behovene skal vurderes. Det 

er derfor hensiktsmessig å erstatte henvisninger til høy 

insidens med henvisninger til høy prevalens for å sikre 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 10. 

(1) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48. 

(2) EUT L 38 av 9.2.2006, s. 40. 

en mer ensartet gjennomføring av kravene til HTLV-I-

prøving i de ulike medlemsstatene. 

4)  I nr. 4.2 i vedlegg III til direktiv 2006/17/EF kreves det 

at det ved donasjon av kjønnsceller alltid skal tas 

blodprøver på donasjonstidspunktet, både ved 

partnerdonasjon (ikke til direkte bruk) og ved donasjon 

fra andre enn partnere. 

5)  Når det gjelder partnerdonasjon av kjønnsceller, har nye 

vitenskapelige bevis påvist at krav til prøving ved 

bestemte tidsintervaller på opptil 24 måneder ikke vil 

redusere de berørte cellenes sikkerhetsnivå, så lenge 

egnede sikkerhets- og kvalitetssystemer i samsvar med 

artikkel 16 i direktiv 2004/23/EF er på plass på 

vevsentre som anvender teknologi for assistert 

befruktning. Med disse tidsintervallene er det mulig å 

stole på resultatene fra den forrige prøven som ble tatt 

av den samme donoren. 

6)  Prøving på donasjonstidspunktet forbedrer ikke 

sikkerheten ved partnerdonasjon av kjønnsceller, og 

praktisk erfaring har vist at dette kravet er kostbart og 

tungvint for både pasienter og helsevesen. For å sørge 

for at innsatsen på området står i forhold til 

sikkerhetsmålsetningen, er det hensiktsmessig å la 

medlemsstatene kreve prøving ved bestemte 

tidsintervaller, som de kan fastsette til å være på opptil 

24 måneder, i stedet for ved hver donasjon. 

7)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 

2004/23/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til direktiv 2006/17/EF endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 17. juni 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene.  

2017/EØS/62/05 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg II og III til direktiv 2006/17/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal nr. 1.2 lyde: 

 «1.2. Donorer som bor i eller kommer fra områder med høy prevalens, som har seksualpartnere som kommer fra 

slike områder, eller som er barn av foreldre som kommer fra slike områder, skal ta HTLV-I-antistoffprøve.» 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4.  Donorer som bor i eller kommer fra områder med høy prevalens, som har seksualpartnere som 

kommer fra slike områder, eller som er barn av foreldre som kommer fra slike områder, skal ta HTLV-

I-antistoffprøve.» 

b)  nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3.  Donorer som bor i eller kommer fra områder med høy prevalens, som har seksualpartnere som 

kommer fra slike områder, eller som er barn av foreldre som kommer fra slike områder, skal ta HTLV-

I-antistoffprøve.» 

c)  nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2.  Ved donasjon fra en annen person enn partner, skal det alltid tas blodprøver på donasjonstidspunktet. 

 Ved partnerdonasjon (ikke til direkte bruk) skal det tas blodprøver innen tre måneder før første 

donasjon. For flere partnerdonasjoner fra samme donor skal det videre tas blodprøver i samsvar med 

nasjonal lovgivning, men ikke senere enn 24 måneder etter forrige prøve.» 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/38/EU 

av 23. november 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 9-trikosen 

som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en liste over 

aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på en 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 

98/8/EF. Denne listen omfatter 9-trikosen. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 9-

trikosen blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 19, repellenter 

og lokkestoffer, som fastsatt i vedlegg V til nevnte 

direktiv. 

3)  Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 11. november 2009 for Kommisjonen rapporten 

fra vedkommende myndighet sammen med en 

anbefaling til Kommisjonen i samsvar med artikkel 14 

nr. 4 og 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 25. mai 2012. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 24.11.2012,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som lokkestoffer og inneholder 9-trikosen, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. 9-trikosen bør derfor oppføres i 

vedlegg I til nevnte direktiv. 

6)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder og eksponeringsscenarioer på unionsplan. 

For eksempel ble ikke utendørs bruk og eksponering av 

næringsmidler og fôr vurdert. Det bør derfor kreves at 

medlemsstatene vurderer de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og risikoene for de delene av 

miljøet og de befolkningsgruppene som ikke er 

behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 

på unionsplan, og ved tildeling av produktgod-

kjenninger sikrer at det treffes hensiktsmessige tiltak 

eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste 

risikoene til et akseptabelt nivå. 

7)  På bakgrunn av mulig indirekte eksponering av 

mennesker gjennom inntak av næringsmidler som et 

resultat av bruksområdene som ble lagt fram i 

vurderingsrapporten, bør det videre kreves at det i 

relevante tilfeller undersøkes om det er behov for å 

fastsette nye eller endre gjeldende grenseverdier for 

restmengder i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om 

framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette 

grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF)  

nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004(3) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier 

for rester av pesticider i eller på næringsmidler og 

fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF(4). Det bør treffes 

tiltak for å sikre at de gjeldende grenseverdiene for 

restmengder ikke overskrides. 

8)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

av biocidprodukter i produkttype 19 som inneholder det 

aktive stoffet 9-trikosen, og for at markedet for 

biocidprodukter i alminnelighet skal fungere riktig.

  

(3) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

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

2017/EØS/62/06 
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9)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden, som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

10)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

11)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

12)  I samsvar med den felles politiske erklæringen  

fra medlemsstatene og Kommisjonen av  

28. september 2011 om forklarende dokumenter(1) har 

medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om 

innarbeidingstiltakene skal følges av et eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

13)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. september 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2014. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 23. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhet 

av det aktive 

stoffet i 

biocidproduktet 

slik det bringes 

i omsetning 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3 (unntatt produkter som 

inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar 

med artikkel 16 nr. 3 være den 

fristen som fastsettes i det siste 

vedtaket om oppføring av 

produktets aktive stoffer) 

Oppføringen 

utløper 
Produkttype Særlige bestemmelser(*) 

«59 9-trikosen 

(Muscalure) 

9-trikosen, (Z)-9-trikosen 

EF-nr.: 248-505-7 

CAS-nr.: 27519-02-4 

801 g/kg 1. oktober 

2014 

30. september 2016 30. september 

2024 

19 Risikovurderingen på unionsplan omfattet ikke alle 

mulige bruksområder og eksponeringsscenarioer. 

Visse bruksområder og eksponeringsscenarioer, 

som utendørs bruk og eksponering av 

næringsmidler eller fôr, ble ikke vurdert. Når 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og 

vedlegg VI vurderer en søknad om godkjenning av 

et produkt, skal de, når det er relevant for det 

aktuelle produktet, vurdere de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på 

en representativ måte er blitt behandlet i 

risikovurderingen på unionsplan. 

Når det gjelder produkter som inneholder 9-trikosen 

som det kan forekomme restmengder av i 

næringsmidler eller fôr, skal medlemsstatene 

undersøke om det er behov for å fastsette nye eller 

endre gjeldende grenseverdier for restmengder i 

samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller 

forordning (EF) nr. 396/2005, og treffe alle 

nødvendige risikoreduserende tiltak for å sikre at de 

gjeldende grenseverdiene for restmengder ikke 

overskrides.» 

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/40/EU 

av 26. november 2012 

om retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 

biocidprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsdirektiv 2009/91/EF av 31. juli 2009 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF med henblikk på oppføring av dinatrium-

tetraborat som et aktivt stoff i vedlegg I(2) defineres 

dinatriumtetraborat med tre ulike CAS-numre for tre 

ulike former av stoffet. CAS-numrene er basert på en 

rapport framlagt for Kommisjonen av Nederland  

7. juli 2006 og godkjent av Den faste komité for 

biocidprodukter 20. februar 2009. 

2)  Nederland har underrettet Kommisjonen om at CAS-

nummeret for pentahydrat-formen i den opprinnelige 

rapporten var feil og har framlagt en revidert rapport for 

Kommisjonen der det riktige CAS-nummeret for formen 

er 12179-04-3. Den reviderte rapporten ble godkjent av 

Den faste komité for biocidprodukter 25. mai 2012. 

3)  Vedlegg I til direktiv 98/8/EF bør derfor rettes. 

4)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 39. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige 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, 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

2017/EØS/62/07 

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF skal oppføring nr. 24 tredje kolonne lyde: 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

«dinatriumtetraborat 

EF-nr.: 215-540-4 

CAS-nr. (vannfritt): 1330-43-4 

CAS-nr. (pentahydrat): 12179-04-3 

CAS-nr. (dekahydrat): 1303-96-4» 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/41/EU 

av 26. november 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på utvidelse av 

oppføringen av nonansyre som et aktivt stoff i vedlegg I til å omfatte produkttype 2(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter nonansyre. 

2)  Ved kommisjonsdirektiv 2011/13/EU av 8. februar 2011 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF med hensyn til oppføring av nonansyre som et 

aktivt stoff i vedlegg I(3) ble nonansyre oppført som et 

aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF for bruk i 

produkttype 19, repellenter og lokkestoffer, som 

definert i vedlegg V i direktiv 98/8/EF. 

3)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

nonansyre blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 2, 

desinfeksjonsmidler til privat bruk og til bruk i det 

offentlige helsevesen og andre biocidprodukter, som 

definert i vedlegg V til nevnte direktiv. 

4)  Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 6. august 2010 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

5)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 25. mai 2012. 

6)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter brukt 

som desinfeksjonsmidler til privat bruk og til bruk i det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EUT L 34 av 9.2.2011, s. 52. 

offentlige helsevesen og andre biocidprodukter definert 

i vedlegg V til direktiv 98/8/EF som inneholder 

nonansyre, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Oppføringen av nonansyre 

i vedlegg I til nevnte direktiv bør derfor utvides til å 

omfatte produkttype 2. 

7)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder på unionsplan. Det bør derfor kreves at 

medlemsstatene vurderer de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og risikoene for befolk-

ningsgrupper og deler av miljøet som ikke er behandlet 

på en representativ måte i risikovurderingen på 

unionsplan, og at de ved tildeling av produkt-

godkjenninger sikrer at det treffes hensiktsmessige tiltak 

eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste 

risikoene til et akseptabelt nivå. 

8)  Med tanke på stoffets evne til å forårsake irritasjon bør 

emballasjen utformes slik at eksponeringen under ikke-

yrkesbruk blir så liten som mulig, med mindre det i 

søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres at 

risikoen for menneskers helse kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

9)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter i produkttype 2 

som inneholder det aktive stoffet nonansyre, og for at 

markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal 

fungere riktig. 

10)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden, som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

11)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

12)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

13)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra med-

lemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011  

om forklarende dokumenter(4) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om  

  

(4) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

2017/EØS/62/08 
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innarbeidingstiltakene skal følges av et eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

14)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. september 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2014. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Følgende tilføyes i oppføring «nr. 41» i vedlegg I til direktiv 98/8/EF: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhet 

av det aktive 

stoffet i 

biocid-

produktet slik 

det bringes i 

omsetning 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3 (unntatt produkter som 

inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar 

med artikkel 16 nr. 3 være den 

fristen som fastsettes i det siste 

vedtaket om oppføring av 

produktets aktive stoffer) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(*) 

    «1. oktober 2014 30. september 2016 30. september 2024 2 Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI 

vurderer en søknad om godkjenning av et produkt, skal de, 

når det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de 

risikoene for befolkningsgrupper og deler av miljøet som 

ikke er blitt behandlet på en representativ måte i 

risikovurderingen på unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger av produkter 

som ikke er til yrkesbruk, gis forutsatt at emballasjen 

utformes slik at brukereksponeringen blir så liten som 

mulig, med mindre det i søknaden om produktgodkjenning 

kan godtgjøres at risikoen for menneskers helse kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter.» 

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/42/EU 

av 26. november 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

hydrogencyanid som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en liste over 

aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på en 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 

98/8/EF. Denne listen omfatter hydrogencyanid. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

hydrogencyanid blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i følgende produkttyper, 

som definert i vedlegg V til nevnte direktiv: produkttype 

8, treimpregneringsmidler, produkttype 14, rottegift, og 

produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter 

til bekjempelse av andre leddyr. 

3)  Den tsjekkiske republikk ble utpekt til rapporterende 

medlemsstat og framla 24. januar 2008 for 

Kommisjonen tre rapporter fra vedkommende 

myndighet sammen med en anbefaling i samsvar med 

artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007. 

4)  Rapportene fra vedkommende myndighet er 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. 

Resultatet av gjennomgåelsen ble i samsvar med 

artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

innarbeidet i tre vurderingsrapporter på et møte i Den 

faste komité for biocidprodukter 25. mai 2012. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som treimpregneringsmidler, rottegift, insekt-

midler, middmidler og produkter til bekjempelse av 

andre leddyr, og som inneholder hydrogencyanid, kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

direktiv 98/8/EF. Hydrogencyanid bør derfor oppføres i 

vedlegg I til nevnte direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

6)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder på unionsplan. Det bør derfor kreves at 

medlemsstatene vurderer de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke er 

behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 

på unionsplan, og at de ved tildeling av produkt-

godkjenninger sikrer at det treffes hensiktsmessige tiltak 

eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste 

risikoene til et akseptabelt nivå. 

7)  Som følge av det aktive stoffets meget giftige og 

brannfarlige egenskaper og antakelsene som ble gjort i 

risikovurderingen, bør det kreves at produktene bare 

skal brukes av fagfolk som har fått tilstrekkelig 

opplæring i bruken av dem, og at det fastsettes sikre 

driftsrutiner for operatører og andre tilstedeværende ved 

desinfisering og utlufting, som omfatter følgende krav: 

produktene skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr, herunder, når det er relevant, eget 

pusteapparat og gasstett bekledning, det skal være 

forbudt for operatører og andre tilstedeværende å gå inn 

i desinfiserte rom før luftkonsentrasjonen ved utlufting 

har nådd et trygt nivå, etablering av en overvåket 

utelukkingssone skal forhindre at eksponering under og 

etter utlufting overskrider trygge nivåer for operatører 

og andre tilstedeværende, før desinfisering skal 

næringsmidler og andre porøse materialer som kan 

absorbere det aktive stoffet, unntatt trevirke som skal 

behandles, enten fjernes fra rommet som skal 

desinfiseres, eller vernes mot absorbering med passende 

virkemidler, og rommet som skal desinfiseres, skal 

vernes mot utilsiktet antenning. 

8)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter i produkttypene 

8, 14 og 18 som inneholder det aktive stoffet 

hydrogencyanid, og for at markedet for biocidprodukter 

i alminnelighet skal fungere riktig. 

9)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden, som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

10)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 
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11)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

12)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra med-

lemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene skal følges av et eller flere dokumenter som 

forklarer sammenhengen mellom delene i et direktiv og 

de tilsvarende delene i de nasjonale innarbeidings-

dokumentene. 

13)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. september 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2014. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhet 

av det aktive 

stoffet i 

biocid-

produktet slik 

det bringes i 

omsetning 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3 (unntatt produkter som 

inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar 

med artikkel 16 nr. 3 være den 

fristen som fastsettes i det siste 

vedtaket om oppføring av 

produktets aktive stoffer) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(*) 

«60 hydrogen-

cyanid 

hydrogencyanid 

EF-nr.: 200-821-6 

CAS-nr.: 74-90-8 

976 g/kg 1. oktober 2014 30. september 2016 30. september 2024 8, 14 og 18 Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI 

vurderer søknaden om godkjenning av et produkt, skal de, 

når det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de 

risikoene for befolkningsgrupper og deler av miljøet som 

ikke er blitt behandlet på en representativ måte i 

risikovurderingen på unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenning av produkter for 

bruk som desinfiseringsmiddel innvilges på følgende vilkår: 

1)  Produkter skal bare leveres til og brukes av 

yrkesbrukere som har fått passende opplæring i bruken 

av dem. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner for operatører og 

andre tilstedeværende ved desinfisering og utlufting. 

3)  Produkter skal brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr, herunder eget pusteapparat og gasstett 

bekledning der det er nødvendig. 

4)  Det skal være forbudt for operatører og andre 

tilstedeværende å gå inn i desinfiserte rom før 

luftkonsentrasjonen har nådd et trygt nivå etter 

utlufting. 

5)  Etablering av en overvåket utelukkingssone skal 

forhindre at eksponering under og etter utlufting 

overskrider trygge nivåer for operatører og andre 

tilstedeværende. 

6)  Før desinfisering skal næringsmidler og andre porøse 

materialer som kan absorbere det aktive stoffet, unntatt 

trevirke som skal behandles, enten fjernes fra rommet 

som skal desinfiseres, eller vernes mot absorbering med 

passende virkemidler, og rommet som skal desinfiseres, 

skal vernes mot utilsiktet antenning.» 

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
 



Nr. 62/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

KOMMISJONSDIREKTIV 2012/43/EU 

av 26. november 2012 

om endring av visse overskrifter i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 11 nr. 4 og artikkel 16 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markeds-

føring av biocidprodukter(2) fastsettes det nærmere 

regler for vurdering av eksisterende aktive stoffer. I 

henhold til artikkel 15 nr. 2 i forordningen skal det 

gjennomføres fagfellevurderinger av sakkyndige fra 

medlemsstatene før Kommisjonen treffer beslutning om 

oppføring i vedlegg I. 

2)  I henhold til artikkel 10 nr. 2 i) i direktiv 98/8/EF skal 

oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I om nødvendig 

være betinget av krav med hensyn til minste renhetsgrad 

og arten av og høyeste tillatte innhold av visse 

urenheter. 

3)  Den første oppføringen i vedlegg I skjedde gjennom 

kommisjonsdirektiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid 

som et aktivt stoff i vedlegg I(3). Nevnte direktiv 

fastsatte overskriftene i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. 

Nevnte overskrifter omfatter «Minste renhet av det 

aktive stoffet i biocidproduktet slik det bringes i 

omsetning». 

4)  I forbindelse med fagfellevurderingene fastsatt i artikkel 

15 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 har sakkyndige 

i medlemsstatene utviklet en metode for å fastslå graden 

av likhet, kalt «teknisk ekvivalens», mellom de 

kjemiske sammensetningene og risikoprofilene til 

stoffene som faller inn under samme definisjon, men 

som er framstilt av ulike kilder eller ved ulike 

framstillingsprosesser. Renhetsgraden er bare en av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EUT L 414 av 30.12.2006, s. 78. 

faktorene som kan være avgjørende når teknisk 

ekvivalens skal fastslås. Lavere renhetsgrad for et aktivt 

stoff behøver heller ikke påvirke stoffets risikoprofil. 

5)  Den gjeldende henvisningen til minste renhetsgrad i 

overskriftene i vedlegg I til direktiv 98/8/EF bør derfor 

erstattes med en henvisning til minste renhetsgrad i det 

aktive stoffet som er brukt i vurderingen, i samsvar med 

artikkel 11 i nevnte direktiv, og det bør angis at det 

aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan 

ha en annen renhet under forutsetning av at det er påvist 

å være teknisk ekvivalent med det vurderte stoffet. 

6)  Den første raden i vedlegg I til direktiv 98/8/EF fastsatt 

ved kommisjonsdirektiv 2006/140/EF inneholder også 

overskriften «Frist for samsvar med artikkel 16 nr. 3 

(unntatt produkter som inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 

være den fristen som fastsettes i det siste vedtaket om 

oppføring av produktets aktive stoffer)». 

7)  I samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 98/8/EF skal en 

medlemsstat som mottar en søknad om gjensidig 

anerkjennelse av en gjeldende godkjenning, godkjenne 

produktet innen 120 dager ved gjensidig anerkjennelse. 

Dersom den første godkjenningen av produktet er gitt 

mindre enn 120 dager før fristen for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3 i direktivet for nevnte produkt, kan 

imidlertid ikke en medlemsstat som mottar en 

fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av nevnte 

godkjenning, overholde fristen for samsvar med artikkel 

16 nr. 3 i direktivet dersom den benytter seg av 120-

dagersperioden fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i direktivet, selv 

om den fullstendige søknaden om gjensidig 

anerkjennelse ble inngitt uten opphold etter at den første 

godkjenningen ble gitt. 

8)  For produkter der den første godkjenningen er gitt 

senere enn 120 dager før den opprinnelige fristen for 

samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF, bør 

derfor medlemsstatenes frist for samsvar med artikkel 

16 nr. 3 i direktivet ved gjensidig anerkjennelse av den 

første godkjenningen forlenges til 120 dager etter at 

fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse er 

inngitt, under forutsetning av at fullstendig søknad om 

gjensidig anerkjennelse ble inngitt innen 60 dager etter 

at den første godkjenningen ble gitt. 

9)  I en situasjon der en medlemsstat, innen fristen for 

samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF, 

foreslår et unntak fra gjensidig anerkjennelse av en 

godkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktivet, 

kan det bli umulig for nevnte medlemsstat å overholde 
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artikkel 16 nr. 3 i direktivet innen fristen, ettersom dette 

vil avhenge av datoen da Kommisjonens beslutning i 

saken er truffet, i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet 

ledd i direktivet. I slike tilfeller bør fristen utvides til en 

rimelig tid etter at kommisjonsbeslutningen er truffet. 

10)  For produkter der mer enn én medlemsstat har foreslått 

å gjøre unntak fra gjensidig anerkjennelse i samsvar 

med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 98/8/EF, bør 

medlemsstatenes frist for samsvar med artikkel 16 nr. 3 

i direktivet ved gjensidig anerkjennelse av den første 

godkjenningen, forlenges til 30 dager etter at 

kommisjonsbeslutningen er truffet. 

11)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige 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, 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Første rad i vedlegg I til direktiv 98/8/EF, som inneholder overskrifter til alle oppføringene, skal formuleres slik: 

«Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(*) 
Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i fotnoten til denne 

overskriften får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen, var minste renhetsgrad for det aktive stoffet brukt i vurderingen foretatt i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan ha samme eller ulik renhetsgrad dersom 

det er påvist å være teknisk ekvivalent med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som er omfattet av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som oppføres i dette vedlegget. For produkter som har 

fått sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og en fullstendig søknad er inngitt for gjensidig anerkjennelse i samsvar med artikkel 4 nr. 1 innen 60 dager etter at den første godkjenningen er gitt, 

er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 for denne søknaden forlenget til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å unnta fra gjensidig 

anerkjennelse i samsvar med artikkel 4 nr. 4, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 forlenget til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen truffet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.» 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/3/EU 

av 14. februar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på utvidelse av 

oppføringen av tiametoksam som et aktivt stoff i vedlegg I til å omfatte produkttype 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter tiametoksam. 

2)  Ved kommisjonsdirektiv 2008/77/EF av 25. juli 2008 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF med hensyn til oppføring av tiametoksam som 

et aktivt stoff i vedlegg I(3) ble tiametoksam oppført 

som et aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF for 

bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 

definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF. 

3)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

tiametoksam nå blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 18, 

insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse 

av andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv. 

4)  Spania ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 2. mars 2009 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 15.2.2013,  

s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EUT L 198 av 26.7.2008, s. 41. 

5)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 21. september 2012. 

6)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som insektmidler, middmidler og produkter til 

bekjempelse av andre leddyr, og som inneholder 

tiametoksam, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Oppføringen av 

tiametoksam i vedlegg I til nevnte direktiv bør derfor 

utvides til å omfatte produkttype 18. 

7)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder på unionsplan. For eksempel er verken 

utendørs bruk eller ikke-yrkesbrukeres bruk vurdert. 

Medlemsstatene bør derfor vurdere de bruksområdene 

eller eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke er 

behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 

på unionsplan, og at de ved tildeling av produktgod-

kjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige tiltak 

eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste 

risikoene til et akseptabelt nivå. 

8)  På bakgrunn av de uakseptable risikoene som er påvist 

for yrkesbrukere ved påføring med pensel, er det 

hensiktsmessig å kreve at produkter ikke godkjennes for 

slik bruk, med mindre det framlegges opplysninger som 

viser at produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 i og 

vedlegg VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved 

anvendelse av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 

9)  På bakgrunn av de påviste risikoene for økosystemer i 

vann og på land når produkter slippes ut gjennom et 

renseanlegg eller direkte i overflatevann, er det 

hensiktsmessig å kreve at produkter ikke godkjennes for 

slik bruk, med mindre det framlegges opplysninger som 

viser at produktet vil oppfylle kravene i både artikkel 5 i 

og vedlegg VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved 

anvendelse av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. 
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10)  På bakgrunn av de påviste risikoene ved flere ulike 

anvendelser uten bruk av egnet personlig verneutstyr, 

bør produkter som er godkjent for yrkesmessig bruk, 

brukes med nevnte utstyr, med mindre det i søknaden 

om produktgodkjenning godtgjøres at risikoen for 

yrkesbrukere kan reduseres til et akseptabelt nivå på 

andre måter. 

11)  På bakgrunn av mulig indirekte eksponering av 

mennesker gjennom inntak av næringsmidler som et 

resultat av bruksområdene som ble lagt fram i 

vurderingsrapporten, bør det videre kreves at det i 

relevante tilfeller undersøkes om det er behov for å 

fastsette nye eller endre gjeldende grenseverdier for 

restmengder i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om 

framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette 

grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF)  

nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier 

for rester av pesticider i eller på næringsmidler og 

fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF(2). Det bør treffes 

tiltak for å sikre at de gjeldende grenseverdiene for 

restmengder ikke overskrides. 

12)  Som følge av de påviste risikoene for miljøet bør det i 

forbindelse med produktgodkjenninger stilles krav til 

risikoreduserende tiltak for å verne honningbier. 

13)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter som inneholder 

det aktive stoffet tiametoksam, og for at markedet for 

biocidprodukter i alminnelighet skal fungere riktig. 

14)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden, som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

15)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

16)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

  

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

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

 

17)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra med-

lemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene 

forpliktet seg til i begrunnede tilfeller å la underretnin-

gen om innarbeidingstiltakene følges av et eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

18)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2015. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 14. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende til post nr. 14: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(*) 
Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

   «980 g/kg 1. februar 2015 31. januar 2017 31. januar 2025 18 Risikovurderingen på unionsplan berørte ikke 

alle mulige bruksområder; visse bruksområder, 

som utendørs bruk og ikke-yrkesbrukeres bruk, 

ble utelukket. Når medlemsstatene i samsvar 

med artikkel 5 og vedlegg VI vurderer en søknad 

om godkjenning av et produkt, skal de, når det er 

relevant for det aktuelle produktet, vurdere de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og 

de risikoene for befolkningsgrupper og deler av 

miljøet som ikke er behandlet på en representativ 

måte i risikovurderingen på unionsplan. 

Produkter skal ikke godkjennes for påføring med 

pensel med mindre det er framlagt opplysninger 

som viser at produktet vil oppfylle kravene i 

artikkel 5 og vedlegg VI, om nødvendig ved 

anvendelse av hensiktsmessige risiko-

reduserende tiltak. 

Når det gjelder produkter som inneholder 

tiametoksam som det kan forekomme 

restmengder av i næringsmidler eller fôr, skal 

medlemsstatene undersøke om det er behov for å 

fastsette nye eller endre gjeldende grenseverdier 

for restmengder i samsvar med forordning (EF) 

nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, 

og treffe alle nødvendige risikoreduserende tiltak 

for å sikre at de gjeldende grenseverdiene for 

restmengder ikke overskrides. 

Produkter som anvendes på en slik måte at 

utslipp gjennom et renseanlegg eller direkte i 

overflatevann ikke kan unngås, skal ikke 

godkjennes, med mindre det framlegges 

opplysninger som viser at produktet vil oppfylle 

kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om 

nødvendig ved bruk av hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak. 

        Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger 
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Nr. Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(*) 
Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

innvilges på følgende vilkår: 

1)  Produkter som er godkjent for yrkesmessig 

bruk, må brukes sammen med egnet 

personlig verneutstyr, med mindre det 

godtgjøres i søknaden om produktgod-

kjenning at risikoen for yrkesbrukere kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre 

måter. 

2)  Ved behov skal det treffes tiltak for å verne 

honningbier.» 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen, var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan ha samme eller ulik renhetsgrad 

dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som omfattes av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som skal oppføres i dette vedlegg. For produkter som har 

fått sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og som det innen 60 dager etter at den første godkjenningen ble gitt, er inngitt en fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av i samsvar med 

artikkel 4 nr. 1, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å nekte gjensidig anerkjennelse 

av i samsvar med artikkel 4 nr. 4, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen som treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/4/EU 

av 14. februar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter didecyldimetyl-

ammoniumklorid. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

didecyldimetylammoniumklorid blitt vurdert i samsvar 

med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i 

produkttype 8, treimpregneringsmidler, som definert i 

vedlegg V til nevnte direktiv. 

3)  Italia ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla 

14. august 2007 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 10 nr. 5 og 7 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 21. september 2012. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som treimpregneringsmidler, og som inneholder 

didecyldimetylammoniumklorid, kan forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. 

Didecyldimetylammoniumklorid bør derfor oppføres for 

bruk i produkttype 8 i vedlegg I til nevnte direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 15.2.2013, s. 10, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT 325 av 11.12.2007, s. 3. 

6)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder og eksponeringsscenarioer på unionsplan. 

For eksempel er verken ikke-yrkesbrukeres bruk eller 

eksponering av næringsmidler eller fôr vurdert. Det bør 

derfor kreves at medlemsstatene vurderer de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de 

risikoene for befolkningsgrupper og deler av miljøet 

som ikke er behandlet på en representativ måte i 

risikovurderingen på unionsplan, og at de ved tildeling 

av produktgodkjenninger sikrer at det treffes 

hensiktsmessige tiltak eller innføres særlige vilkår for å 

redusere de påviste risikoene til et akseptabelt nivå. 

7)  På bakgrunn av de påviste risikoene for menneskers 

helse bør det kreves at det fastsettes sikre driftsmetoder, 

at produktene brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr, og at produktene ikke påføres tre som barn 

kan komme i direkte kontakt med, med mindre det i 

søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres at 

risikoen kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

8)  På bakgrunn av de påviste risikoene for miljøet bør det 

kreves at industriell eller yrkesmessig påføring finner 

sted på et lukket område eller på et ugjennomtrengelig, 

hardt underlag med spillbeskyttelse, at nybehandlet tre 

etter behandlingen lagres på et ugjennomtrengelig, hardt 

underlag for å forhindre direkte spill til jord eller vann, 

og at eventuelt spill fra påføring av produkter som 

brukes som treimpregneringsmidler, og som inneholder 

didecyldimetylammoniumklorid, samles opp for ombruk 

eller sluttbehandling. 

9)  Det ble påvist uakseptabel risiko for miljøet i situasjoner 

der tre behandlet med didecyldimetylammoniumklorid 

vedvarende ble utsatt for forvitring eller jevnlig utsatt 

for fukt (bruksklasse 3, som definert av OECD(3)), ble 

brukt i konstruksjoner utendørs nær eller over vann 

(«bro»-scenarioet i bruksklasse 3, som definert av 

OECD(4)) eller var i kontakt med ferskvann 

(bruksklasse 4b, som definert av OECD(5)). Det bør 

derfor kreves at produkter ikke godkjennes for 

behandling av tre beregnet på disse bruksområdene, 

med mindre det framlegges opplysninger som viser at 

produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 i og vedlegg 

VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved anvendelse 

av egnede risikoreduserende tiltak. 

10)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter i produkttype 8 

  

(3) OECD-serie om dokumenter om utslippsscenarioer, nr. 2, 

Emission Scenario Document for Wood Preservatives, del 2,  

s. 64. 

(4) Ibid. 

(5) Ibid. 
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som inneholder det aktive stoffet didecyldimetyl-

ammoniumklorid, og for at markedet for biocid-

produkter i alminnelighet skal fungere riktig. 

11)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden, som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

12)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

13)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

14)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra med-

lemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011  

om forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene 

forpliktet seg til i begrunnede tilfeller å la 

underretningen om innarbeidingstiltakene følges av et 

eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen 

mellom delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

15)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2015. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 14. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

«61 Didecyldimetyl-

ammonium-

klorid, 

DDAC 

N,N-Didecyl-N,N-

dimetylammonium-

klorid 

EF-nr.: 

230-525-2 

CAS-nr.: 

7173-51-5 

Tørrvekt: 

870 g/kg 

1. februar 2015 31. januar 2017 31. januar 2025 8 Risikovurderingen på unionsplan omfattet ikke alle 

mulige bruksområder og eksponeringsscenarioer; 

visse bruksområder og eksponeringsscenarioer var 

utelatt, f.eks. ikke-yrkesbrukeres bruk eller 

eksponeringen av næringsmidler eller fôr. Når 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og 

vedlegg VI vurderer en søknad om godkjenning av et 

produkt, skal de, når det er relevant for det aktuelle 

produktet, vurdere de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på 

en representativ måte er blitt behandlet i 

risikovurderingen på unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges 

på følgende vilkår: 

1)  For industrielle brukere eller yrkesbrukere skal 

det fastsettes sikre driftsrutiner, og produkter skal 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr, 

med mindre det i søknaden om produktgod-

kjenning godtgjøres at risikoen kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Produkter skal ikke brukes for behandling av tre 

som barn kan komme i direkte kontakt med, med 

mindre det i søknaden om produktgodkjenning 

godtgjøres at risikoen kan reduseres til et 

akseptabelt nivå. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at 

industriell eller yrkesmessig påføring skal finne 

sted på et lukket område eller på et ugjennom-

trengelig, hardt underlag med spillbeskyttelse, og 

at nybehandlet tre etter behandlingen skal lagres 

på et ugjennomtrengelig, hardt underlag for å 

hindre spill direkte til jord eller vann, og at 

eventuelt spill fra påføring av  produktet skal 

samles opp for ombruk eller sluttbehandling. 
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Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

        4)  Produkter skal ikke godkjennes for behandling 

av tre som vil komme i kontakt med ferskvann 

eller bli brukt i konstruksjoner utendørs nær 

eller over vann, eller som vedvarende vil bli 

utsatt for forvitring eller jevnlig utsatt for fukt, 

med mindre det er framlagt opplysninger som 

viser at produktet vil oppfylle kravene i artikkel 

5 og vedlegg VI, om nødvendig ved anvendelse 

av egnede risikoreduserende tiltak.» 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan ha samme eller ulik renhetsgrad 

dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som omfattes av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som skal oppføres i dette vedlegget. For produkter som har 

fått sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og som det innen 60 dager etter at den første godkjenningen ble gitt, er inngitt en fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av i samsvar med 

artikkel 4 nr. 1, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å nekte gjensidig anerkjennelse 

av i samsvar med artikkel 4 nr. 4, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen som treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 

 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/35 

 

KOMMISJONSDIREKTIV 2013/5/EU 

av 14. februar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

pyriproksyfen som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter pyriproksyfen. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

pyriproksyfen blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 18, 

insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse 

av andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv. 

3)  Nederland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 2. oktober 2009 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 10 nr. 5 og 7 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 21. september 2012. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som insektmidler, middmidler og produkter til 

bekjempelse av andre leddyr, og som inneholder 

pyriproksyfen, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt 

i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Pyriproksyfen bør derfor 

oppføres for bruk i produkttype 18 i vedlegg I til nevnte 

direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 15.2.2013, s. 14, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

6)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder på unionsplan; vurderingen omfattet bare 

yrkesmessig bruk. Det bør derfor kreves at 

medlemsstatene vurderer de bruksområdene eller ekspo-

neringsscenarioene og de risikoene for befolknings-

grupper og deler av miljøet som ikke er behandlet på en 

representativ måte i risikovurderingen på unionsplan, og 

ved tildeling av produktgodkjenninger sikrer at det 

treffes hensiktsmessige tiltak eller innføres særlige 

vilkår for å redusere de påviste risikoene til et 

akseptabelt nivå. 

7)  På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten som 

viser en mulig indirekte eksponering av mennesker 

gjennom inntak av næringsmidler som et resultat av 

bruksområdene som ble lagt fram i vurderingsrapporten, 

bør det videre kreves at det i relevante tilfeller 

undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller 

endre gjeldende grenseverdier for restmengder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i 

Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for 

restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse, om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 726/2004(3) eller europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 

2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(4). Det bør treffes tiltak for å sikre at de 

gjeldende grenseverdiene for restmengder ikke 

overskrides. 

8)  Som følge av antakelsene som ble gjort i 

risikovurderingen, skal produkter som er godkjent for 

yrkesmessig bruk, brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr, med mindre det i søknaden om produktgod-

kjenning kan godtgjøres at risikoen for arbeidstakere og 

yrkesbrukere kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

9)  På bakgrunn av de påviste risikoene for miljøet er det 

hensiktsmessig å kreve at produkter ikke godkjennes for 

direkte bruk i overflatevann, med mindre det i søknaden 

om produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoen for 

økosystemene i vann og på land og for grunnvann kan 

reduseres til et akseptabelt nivå, og at det ved alle 

godkjenninger av produkter som er ment å brukes i 

avfallsbehandlingsanlegg, stilles krav til risikoredu-

serende tiltak for å inngå forurensning av området 

utenfor avfallsbehandlingsanlegget. 

  

(3) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

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

2017/EØS/62/13 



Nr. 62/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

10)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter i produkttype 18 

som inneholder det aktive stoffet pyriproksyfen, og også 

for at markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal 

fungere riktig. 

11)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden, som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

12)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

13)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

14)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene 

forpliktet seg til i begrunnede tilfeller å la 

underretningen om innarbeidingstiltakene følges av et 

eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen 

mellom delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

15)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. januar 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2015. 

Når disse bestemmelsene skal vedtas av medlemsstatene, skal 

de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 14. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 5
.1

0
.2

0
1
7
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 6

2
/3

7
 

 
VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

«62 pyriproksyfen 4-fenoksyfenyl (RS)-2-(2-

pyridyloksy)propyleter 

EF-nr.: 429-800-1 

CAS-nr.: 95737-68-1 

970 g/kg 1. februar 2015 31. januar 2017 31. januar 2025 18 Risikovurderingen på unionsplan omfattet ikke alle 

mulige bruksområder og eksponeringsscenarioer; 

visse bruksområder og eksponeringsscenarioer var 

utelatt, f.eks. bruk av ikke-yrkesbrukere. Når 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og 

vedlegg VI vurderer en søknad om godkjenning av et 

produkt, skal de, når det er relevant for det aktuelle 

produktet, vurdere de bruksområdene eller ekspone-

ringsscenarioene og de risikoene for befolknings-

grupper og deler av miljøet som ikke på en 

representativ måte er blitt behandlet i risiko-

vurderingen på unionsplan. 

Når det gjelder produkter som inneholder 

pyriproksyfen som det kan forekomme restmengder 

av i næringsmidler eller fôr, skal medlemsstatene 

undersøke om det er behov for å fastsette nye eller 

endre gjeldende grenseverdier for restmengder i 

samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller 

forordning (EF) nr. 396/2005, og treffe alle 

nødvendige risikoreduserende tiltak for å sikre at de 

gjeldende grenseverdiene for restmengder ikke 

overskrides. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges 

på følgende vilkår: 

1)  Produkter som er godkjent for yrkesbrukere, skal 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr, 

med mindre det godtgjøres i søknaden om 

produktgodkjenning at risikoen kan reduseres til 

et akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Produkter skal ikke godkjennes for direkte bruk i 

overflatevann, med mindre det i søknaden om 

produktgodkjenning godtgjøres at risikoen kan 

reduseres til et akseptabelt nivå. 
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Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

        3)  For produkter som er ment å brukes i 

avfallsbehandlingsanlegg, skal det stilles krav 

om hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å 

unngå forurensning av området utenfor 

avfallsbehandlingsanlegget.» 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan ha samme eller ulik renhetsgrad 

dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som omfattes av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som oppføres i dette vedlegget. For produkter som har fått 

sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og som det innen 60 dager etter at den første godkjenningen ble gitt, er inngitt en fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av i samsvar med 

artikkel 4 nr. 1, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å nekte gjensidig anerkjennelse 

av i samsvar med artikkel 4 nr. 4, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen som treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/6/EU 

av 20. februar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

diflubenzuron som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter N-[[(4-

klorfenyl)amino]karbonyl]-2,6-difluorbenzamid, som er 

et synonym for diflubenzuron. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

diflubenzuron blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 18, 

insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse 

av andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv. 

3)  Sverige ble utnevnt til rapporterende medlemsstat og 

framla 19. november 2007 for Kommisjonen rapporten 

fra vedkommende myndighet sammen med en 

anbefaling i samsvar med artikkel 10 nr. 5 og 7 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 av  

4. november 2003 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter og om endring av 

forordning (EF) nr. 1896/2000(3). 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 21.2.2013, s. 10, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1. 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 21. september 2012. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som insektmidler, middmidler og produkter til 

bekjempelse av andre leddyr, og som inneholder 

diflubenzuron, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt 

i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Diflubenzuron bør derfor 

oppføres for bruk i produkttype 18 i vedlegg I til nevnte 

direktiv. 

6)  Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder og eksponeringsscenarioer på unionsplan. 

For eksempel er verken utendørs bruk, bruk av ikke-

yrkesbrukere eller eksponering av husdyr vurdert. Det 

bør derfor kreves at medlemsstatene vurderer de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de 

risikoene for befolkningsgrupper og deler av miljøet 

som ikke er behandlet på en representativ måte i 

risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av 

produktgodkjenninger sikrer at det treffes 

hensiktsmessige tiltak eller innføres særlige vilkår for å 

redusere de påviste risikoene til et akseptabelt nivå. 

7)  På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten som 

viser en mulig indirekte eksponering av mennesker 

gjennom inntak av næringsmidler som et resultat av 

bruksområdene som ble lagt fram i vurderingsrapporten, 

bør det videre kreves at det i relevante tilfeller 

undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller 

endre gjeldende grenseverdier for restmengder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i 

Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for 

restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse, om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 726/2004(4) eller europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 

2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(5). Det bør tas særlig hensyn til 

metabolitten PCA som er genotoksisk in vivo. Det bør 

treffes tiltak for å sikre at de gjeldende grenseverdiene 

for restmengder ikke overskrides. 

  

(4) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

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

2017/EØS/62/14 
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8)  Som følge av antakelsene som ble gjort i 

risikovurderingen, skal yrkesbrukere av produkter som 

inneholder diflubenzuron, bruke egnet personlig 

verneutstyr, med mindre det i søknaden om 

produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoen for 

arbeidstakere og yrkesbrukere kan reduseres til et 

akseptabelt nivå. 

9)  På bakgrunn av de påviste risikoene for miljøet er det 

hensiktsmessig å kreve, med mindre det i søknaden om 

produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoen for 

økosystemene i vann og på land kan reduseres til et 

akseptabelt nivå, at produkter ikke godkjennes for 

vannsystemer og at produkter som er godkjent for bruk 

på gjødsel, bare brukes på fast gjødsel, som skal være 

fullstendig aerobt kompostert før den brukes på dyrkbar 

mark. 

10)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter i produkttype 18 

som inneholder det aktive stoffet diflubenzuron, og også 

for at markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal 

fungere riktig. 

11)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden, som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

12)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

13)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

14)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra med 

lemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011  

om forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene 

forpliktet seg til i begrunnede tilfeller at underretningen 

om innarbeidingstiltakene følges av et eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

15)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2014 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2015. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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, 20. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

«63 diflubenzuron 1-(4-klorfenyl)-3-(2,6-

difluorbenzoyl)urea 

EF-nr.: 252-529-3 

CAS-nr.: 35367-38-5 

960 g/kg 1. februar 2015 31. januar 2017 31. januar 2025 18 Risikovurderingen på unionsplan omfattet ikke alle 

mulige bruksområder og eksponeringsscenarioer; 

visse bruksområder og eksponeringsscenarioer var 

utelatt, f.eks. utendørs bruk, bruk av ikke-

yrkesbrukere og eksponering av husdyr. Når 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og 

vedlegg VI vurderer en søknad om godkjenning av et 

produkt, skal de, når det er relevant for det aktuelle 

produktet, vurdere de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på 

en representativ måte er blitt behandlet i 

risikovurderingen på unionsplan. 

Når det gjelder produkter som inneholder 

diflubenzuron som det kan forekomme restmengder 

av i næringsmidler eller fôr, skal medlemsstatene 

undersøke om det er behov for å fastsette nye eller 

endre gjeldende grenseverdier for restmengder i 

samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller 

forordning (EF) nr. 396/2005, særlig med hensyn til 

metabolitten PCA som er genotoksisk in vivo, og 

treffe alle nødvendige risikoreduserende tiltak for å 

sikre at de gjeldende grenseverdiene for restmengder 

ikke overskrides. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges 

på følgende vilkår, med mindre det i søknaden om 

produktgodkjenning godtgjøres at risikoen kan 

reduseres til et akseptabelt nivå: 

1)  Yrkesbrukere skal bruke egnet personlig 

verneutstyr. 
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Nr. Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med 

artikkel 16 nr. 3, med mindre 

et av unntakene nevnt i 

fotnoten til denne overskriften 

får anvendelse(**) 

Oppføringen utløper Produkttype Særlige bestemmelser(***) 

        2)  Produktopplysningene skal inneholde kravet om 

at produktene skal brukes bare på fast gjødsel, og 

at gjødselen må være fullstendig aerobt 

kompostert av fagfolk før den brukes på dyrkbar 

mark. 

3)  Produktene skal ikke brukes i vannsystemer.» 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som er brakt i omsetning, kan ha samme eller ulik renhetsgrad 

dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som omfattes av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som oppføres i dette vedlegget. For produkter som har fått 

sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og som det innen 60 dager etter at den første godkjenningen ble gitt, er inngitt en fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av i samsvar med 

artikkel 4 nr. 1, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å nekte gjensidig anerkjennelse 

av i samsvar med artikkel 4 nr. 4, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen som treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 23. november 2012 

om at bifentrin for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter 

[meddelt under nummer K(2012) 8442] 

(2012/728/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter bifentrin. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er bifentrin 

blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 

98/8/EF for bruk i produkttype 18, insektmidler, 

middmidler og produkter til bekjempelse av andre 

leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv. 

3)  Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 2. november 2009 for Kommisjonen rapporten 

fra vedkommende myndighet sammen med en 

anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport på et møte i Den faste komité for 

biocidprodukter 25. mai 2012. 

5)  Vurderingen har vist at biocidprodukter som brukes som 

insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse 

av andre leddyr, og som inneholder bifentrin, ikke kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

direktiv 98/8/EF. Scenarioene som ble vurdert i 

miljørisikovurderingen, viste en uakseptabel risiko for 

vannmiljøet. Bifentrin bør derfor ikke oppføres i 

vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF til bruk i 

produkttype 18. 

6)  Av hensyn til rettssikkerheten bør det angis en dato for 

når biocidprodukter av produkttype 18 som inneholder 

bifentrin, ikke lenger bør bringes i omsetning, samtidig 

som det tas hensyn til både de uakseptable virkningene 

av disse produktene og de rettmessige forventningene til 

produsentene av disse produktene. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Bifentrin (CAS-nr. 82657-04-3) skal ikke oppføres i vedlegg I, 

IA eller IB til direktiv 98/8/EF for produkttype 18. 

Artikkel 2 

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

skal biocidprodukter av produkttype 18 som inneholder 

bifentrin (CAS-nr. 82657-04-3), ikke lenger bringes i 

omsetning fra og med 1. mai 2013. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 23. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/62/15 

 ___________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 14. februar 2013 

om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter 

[meddelt under nummer K(2013) 670] 

(2013/85/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. 

2)  For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper 

som er oppført på listen, har enten alle deltakerne 

trukket seg fra vurderingsprogrammet eller den 

rapporterende medlemsstaten som ble utpekt for 

vurderingen, har ikke mottatt noen fullstendig 

dokumentasjon innen fristen angitt i artikkel 9 og 

artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1451/2007. 

3)  Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11 nr. 2, 

artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om dette. 

Disse opplysningene ble også offentliggjort elektronisk. 

4)  I løpet av de tre månedene etter nevnte 

offentliggjøringer har en rekke foretak uttrykt interesse 

for å overta rollen som deltaker for enkelte av de berørte 

stoffene og produkttypene. Disse foretakene har 

imidlertid ikke deretter inngitt fullstendig dokumenta-

sjon. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 16.2.2013,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2013 av 

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 11. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

 

5)  I henhold til artikkel 12 nr. 4 og 5 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007 bør derfor ikke de berørte stoffene og 

produkttypene oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. 

6)  Av hensyn til rettssikkerheten bør det fastsettes fra og 

med hvilken dato biocidprodukter av de produkttypene 

som er oppført i vedlegget til denne beslutning, og som 

inneholder de aktive stoffene som er oppført i nevnte 

vedlegg, ikke lenger bør bringes i omsetning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Stoffene som er angitt i vedlegget til denne beslutning, skal 

ikke oppføres for de berørte produkttypene i vedlegg I, IA eller 

IB til direktiv 98/8/EF. 

Artikkel 2 

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

skal biocidprodukter av de produkttypene som er oppført i 

vedlegget til denne beslutning, og som inneholder aktive stoffer 

oppført i nevnte vedlegg, ikke lenger bringes i omsetning fra og 

med 1. februar 2014. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/62/16 

 _____  
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VEDLEGG 

Stoffer og produkttyper som ikke skal oppføres i vedlegg I, IA og IB til direktiv 98/8/EF 

Navn EF-nummer CAS-nummer Produkttype 
Rapporterende 

medlemsstat 

Glutaral 203-856-5 111-30-8 5 FI 

4-(2-nitrobutyl)morfolin 218-748-3 2224-44-4 6 UK 

4-(2-nitrobutyl)morfolin 218-748-3 2224-44-4 13 UK 

N,N′-(dekan-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-

yliden)bis(oktylammonium)diklorid 

274-861-8 70775-75-6 1 HU 

Salisylsyre 200-712-3 69-72-7 1 NL 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 259/2012 

av 14. mars 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 648/2004 når det gjelder bruk av fosfater og andre 

fosforforbindelser i tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere og maskinoppvaskmidler beregnet 

på forbrukere(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I sin rapport til Rådet og Europaparlamentet av 4. mai 

2007 ga Kommisjonen en vurdering av bruken av 

fosfater i vaske- og rengjøringsmidler, i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 648/2004(3). Etter videre analyser er det konkludert 

med at bruken av fosfater i tekstilvaskemidler beregnet 

på forbrukere og maskinoppvaskmidler beregnet på 

forbrukere bør begrenses, for å minske det bidraget til 

eutrofieringsrisikoen som fosfater fra vaske- og 

rengjøringsmidler står for, og for å redusere kostnadene 

ved fjerning av fosfater i renseanlegg. Disse 

kostnadsbesparelsene veier opp for kostnadene ved å 

endre sammensetningen av tekstilvaskemidler beregnet 

på forbrukere for å erstatte fosfatene med andre stoffer. 

2)  For at alternativer til fosfatbaserte tekstilvaskemidler 

beregnet på forbrukere skal være effektive, må de 

inneholde små mengder av andre fosforforbindelser, 

nærmere bestemt fosfonater, som kan være skadelige for 

miljøet dersom de brukes i økende mengder. Samtidig 

som det er viktig å oppmuntre til at det ved framstilling 

av tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere og 

maskinoppvaskmidler beregnet på forbrukere, brukes 

alternative stoffer med en gunstigere miljøprofil enn 

fosfater og andre fosfatforbindelser, bør disse stoffene 

være uten eller innebære liten risiko for mennesker 

og/eller for miljøet under normale bruksvilkår. Dersom 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 30.3.2012, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 14. 

(1) EUT C 132 av 3.5.2011, s. 71. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. desember 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. februar 2012. 

(3) EUT L 104 av 8.4.2004, s. 1. 

det er relevant, bør derfor REACH-systemet(4) brukes 

til å vurdere slike stoffer. 

3)  Vekselvirkningen mellom fosfater og andre 

fosforforbindelser gjør at det må vises omhu ved 

fastsettelsen av omfanget og nivået av bruksbe-

grensningen for fosfater i tekstilvaskemidler beregnet på 

forbrukere og maskinoppvaskmidler beregnet på 

forbrukere. Begrensningen bør ikke omfatte bare 

fosfater, men alle fosforforbindelser, for å hindre at 

fosfatene ganske enkelt erstattes med andre fosfor-

forbindelser. Grenseverdien for fosfor bør være så lav at 

den hindrer at fosfatbaserte tekstilvaskemidler beregnet 

på forbrukere markedsføres, samtidig som den er så høy 

at den tillater den minstemengden av fosfonater som er 

nødvendig i alternative sammensetninger. 

4)  Det er for øyeblikket ikke hensiktsmessig å utvide 

bruksbegrensningene for fosfater og andre 

fosforforbindelser i tekstilvaskemidler beregnet på 

forbrukere og maskinoppvaskmidler beregnet på 

forbrukere, til å omfatte også vaske- og rengjø-

ringsmidler til bruk i industrien og i institusjoner, på 

unionsplan, ettersom det ennå ikke finnes alternativer til 

bruk av fosfater i disse vaske- og rengjøringsmidlene 

som er teknisk og økonomisk gjennomførbare. Når det 

gjelder maskinoppvaskmidler beregnet på forbrukere, 

vil det trolig bli større tilgang på alternativer i nær 

framtid. Det bør derfor fastsettes en begrensning i 

bruken av fosfater i slike oppvaskmidler. En slik 

begrensning bør få anvendelse fra en framtidig dato da 

det forventes at alternativer til fosfater er allment 

tilgjengelige, slik at det stimuleres til utvikling av nye 

produkter. Det bør også fastsettes en grenseverdi for 

innholdet av fosfor som bygger på konkrete data, 

herunder eksisterende nasjonale begrensninger for 

fosfor i maskinoppvaskmidler beregnet på forbrukere. 

Det er imidlertid også nødvendig å fastsette at 

Kommisjonen før denne begrensningen får anvendelse i 

hele Unionen, skal foreta en grundig vurdering av 

grenseverdien på grunnlag av de nyeste tilgjengelige 

dataene og, dersom det er berettiget, framlegge et 

forslag til regelverk. Denne vurderingen bør omfatte 

virkningene på miljøet, industrien og forbrukerne av 

maskinoppvaskmidler som er beregnet på forbrukere og 

har et fosforinnhold over og under grenseverdien fastsatt 

i vedlegg VIa, og av alternativer, samtidig som det tas 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av  

18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av 

samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av 

et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2017/EØS/62/17 
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hensyn til deres kostnader, tilgjengelighet, 

rengjøringseffekt og betydning for rensingen av 

avløpsvann. 

5)  Et av målene med denne forordning er å verne miljøet 

ved å redusere eutrofiering som skyldes fosfor i vaske- 

og rengjøringsmidler som brukes av forbrukerne. Det vil 

derfor ikke være hensiktsmessig å tvinge medlemsstater 

som allerede har innført begrensninger i fosforinnholdet 

i maskinoppvaskmidler beregnet på forbrukere, til å 

tilpasse disse begrensningene før begrensningen på 

unionsplan får anvendelse. Dessuten er det ønskelig at 

medlemsstatene får mulighet til å innfase begrens-

ningene fastsatt i denne forordning så tidlig som mulig. 

6)  For å bedre lesbarheten bør det settes inn en definisjon 

av termen «rengjøring» i forordning (EF) nr. 648/2004 i 

stedet for en henvisning til den relevante ISO-

standarden, og definisjoner av termene «tekstil-

vaskemiddel beregnet på forbrukere» og «maskin-

oppvaskmiddel beregnet på forbrukere» bør tilføyes. 

Dessuten bør definisjonen av termen «bringe i 

omsetning» tydeliggjøres, og en definisjon av termen 

«gjøre tilgjengelig på markedet» bør tilføyes. 

7)  For at korrekte opplysninger skal kunne stilles til 

rådighet så raskt som mulig, bør Kommisjonen 

offentliggjøre listene over vedkommende myndigheter 

og godkjente laboratorier på en mer moderne måte. 

8)  Med sikte på å tilpasse forordning (EF) nr. 648/2004 til 

den vitenskapelige og tekniske utvikling og å innføre 

egnede individuelle, risikobaserte konsentrasjonsgrenser 

for duftallergener, bør myndigheten til å vedta rettsakter 

i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, delegeres til Kommi-

sjonen når det gjelder endringer av vedleggene til 

nevnte forordning som er nødvendige for å nå disse 

måtene. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

egnede samråd i forbindelse med sitt forberedende 

arbeid, herunder med sakkyndige. Kommisjonen bør i 

forbindelse med forberedelsen og utarbeidingen av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes til Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 

rett tid og på en hensiktsmessig måte. 

9)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner som 

får anvendelse ved overtredelse av forordning (EF)  

nr. 648/2004, og sikre at de blir gjennomført. 

Sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

10)  Anvendelsen av begrensningene fastsatt i denne 

forordning bør utsettes for å gi markedsdeltakerne, 

særlig små og mellomstore bedrifter, mulighet til å 

endre sammensetningen av sine fosfatbaserte tekstil-

vaskemidler beregnet på forbrukere og maskin-

oppvaskmidler beregnet på forbrukere etter sin vanlige 

produktutviklingssyklus, slik at kostnadene forbundet 

med endringene blir minst mulig. 

11)  Ettersom målene for denne forordning, som er å minske 

det bidraget til eutrofieringsrisikoen som fosfater fra 

vaske- og rengjøringsmidler for forbrukere står for, å 

redusere kostnadene forbundet med fjerning av fosfater i 

renseanlegg og å sikre at det indre marked for 

tekstilvaskemidler for forbrukere og maskin-

oppvaskmidler for forbrukere fungerer på en 

tilfredsstillende måte, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene fordi nasjonale tiltak med forskjellige 

tekniske spesifikasjoner ikke kan sikre en omfattende 

forbedring av vannkvaliteten på tvers av landegrensene, 

og derfor bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

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. 

12)  Forordning (EF) nr. 648/2004 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 648/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 nr. 2 skal tredje, fjerde og nytt femte strekpunkt 

lyde: 

«—  tilleggsmerking av vaske- og rengjøringsmidler, 

herunder duftallergener, 

—  de opplysningene som produsentene skal stille til 

rådighet for vedkommende myndigheter og medisinsk 

personell i medlemsstatene, 

—  begrensninger i innholdet av fosfater og andre 

fosforforbindelser i tekstilvaskemidler beregnet på 

forbrukere og maskinoppvaskmidler beregnet på 

forbrukere.» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 1a og 1b skal lyde: 

«1a. «tekstilvaskemiddel beregnet på forbrukere» 

vaskemiddel for tekstiler som bringes i 

omsetning for å brukes av ikke-yrkesbrukere, 

herunder i offentlige myntvaskerier.  
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1b. «maskinoppvaskmiddel beregnet på forbrukere» 

vaskemiddel som bringes i omsetning for å brukes 

i oppvaskmaskiner av ikke-yrkesbrukere.»» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3. «rengjøring» den prosessen der en uønsket 

avleiring løsnes fra et underlag eller fra dets indre 

og bringes i oppløst eller dispergert tilstand.»» 

c)  Nr. 9 og nytt nr. 9a skal lyde: 

«9. «bringe i omsetning» gjøre tilgjengelig på 

unionsmarkedet for første gang. Import til 

Unionens tollområde skal anses som å bringe i 

omsetning. 

9a. «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering 

for distribusjon, forbruk eller bruk på 

unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell 

virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt.»» 

3)  Ny artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Begrensninger i innholdet av fosfater og andre 

fosforforbindelser 

Vaske- og rengjøringsmidler oppført i vedlegg VIa som 

ikke overholder grenseverdiene for innholdet av fosfater og 

andre fosforforbindelser fastsatt i nevnte vedlegg, skal fra 

datoen fastsatt i samme vedlegg ikke bringes i omsetning.» 

4)  I artikkel 8 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over 

vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 og listen over 

godkjente laboratorier nevnt i nr. 2.» 

5)  I artikkel 11 skal nr. 4 lyde: 

«4.  I tillegg skal emballasjen til tekstilvaskemidler 

beregnet på forbrukere og maskinoppvaskmidler beregnet 

på forbrukere være påført opplysningene fastsatt i vedlegg 

VII avsnitt B.» 

6)  I artikkel 12 oppheves nr. 3. 

7)  Artikkel 13 og 14 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Tilpasning av vedlegg 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 13a for å innføre de 

endringene som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I-IV, VII 

og VIII til den vitenskapelige og tekniske utvikling. 

Kommisjonen skal om mulig bruke europeiske standarder. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 13a for å innføre endringer i 

vedleggene til denne forordning med hensyn til 

løsemiddelbaserte vaske- og rengjøringsmidler. 

3.  Når Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet fastsetter 

individuelle, risikobaserte konsentrasjonsgrenser for 

duftallergener, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 13a for å tilpasse grenseverdien på 

0,01 % fastsatt i vedlegg VII avsnitt A i samsvar med dette. 

Artikkel 13a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis til 

Kommisjonen i henhold til vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 13 skal gis til Kommisjonen for et tidsrom på fem 

år fra 19. april 2012. Innen 19. juli 2016 skal Kommisjonen 

utarbeide en rapport om delegeringen av myndighet. 

Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med 

ytterligere tidsrom på fem år med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik 

forlengelse senest tre måneder før utløpet av hvert tidsrom. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 13 kan til 

enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Den trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt 

i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede har trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 13 

skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to 

måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet 

og Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen 

utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen 

om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Denne fristen 

skal forlenges med to måneder på Europaparlamentets eller 

Rådets initiativ. 

Artikkel 14 

Klausul om fritt varebytte 

1.  Medlemsstatene skal ikke av grunner angitt i denne 

forordning forby, begrense eller hindre at vaske- og 

rengjøringsmidler og/eller overflateaktive stoffer til bruk i 

vaske- og rengjøringsmidler gjøres tilgjengelige på 

markedet dersom disse produktene oppfyller kravene i 

denne forordning.  
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2.  Dersom det er berettiget, særlig ut fra slike hensyn 

som vern av folkehelsen eller miljøet, og dersom det finnes 

alternativer som er teknisk og økonomisk gjennomførbare, 

kan medlemsstatene opprettholde eller fastsette nasjonale 

bestemmelser om begrensninger i innholdet av fosfater og 

andre fosfatforbindelser i vaske- og rengjøringsmidler som 

det ikke er fastsatt noen begrensninger for i vedlegg VIa. 

3.  Medlemsstatene kan opprettholde nasjonale 

bestemmelser som var i kraft 19. mars 2012 om 

begrensninger i innholdet av fosfater og andre fosfor-

forbindelser i vaske- og rengjøringsmidler som begrens-

ningene fastsatt i vedlegg VIa ennå ikke har fått anvendelse 

på. Slike eksisterende nasjonale bestemmelser skal meldes 

til Kommisjonen innen 30. september 2012 og kan forbli i 

kraft til den datoen begrensningene fastsatt i vedlegg VIa 

kommer til anvendelse. 

4.  Fra 19. mars 2012 til 31. desember 2016 kan 

medlemsstatene, dersom det er berettiget, særlig ut fra slike 

hensyn som vern av folkehelsen eller miljøet, og dersom det 

finnes alternativer som er teknisk og økonomisk 

gjennomførbare, vedta nasjonale bestemmelser om 

gjennomføring av de begrensningene i innholdet av fosfater 

og andre fosforforbindelser som er fastsatt i vedlegg VIa nr. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 

tiltakene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 

standarder og tekniske forskrifter samt regler for 

informasjonssamfunnstjenester(*). 

5.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over nasjonale 

tiltak nevnt i nr. 3 og 4. 

_______________ 

(*) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.» 

8)  I artikkel 15 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Dersom en medlemsstat har berettiget grunn til å 

mene at et bestemt vaske- eller rengjøringsmiddel, til tross 

for at det oppfyller kravene i denne forordning, utgjør en 

risiko for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, kan 

den treffe egnede midlertidige tiltak som står i forhold til 

risikoens art, for å sikre at vaske- eller rengjøringsmiddelet 

ikke lenger utgjør denne risikoen, at det trekkes tilbake fra 

markedet eller tilbakekalles innen en rimelig frist, eller at 

dets tilgjengelighet begrenses på annen måte. 

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de andre 

medlemsstatene om dette og oppgi grunnene for sin 

beslutning.» 

9)  Artikkel 16 skal lyde: 

«Artikkel 16 

Rapportering 

1.  Innen 31. desember 2014 skal Kommisjonen, idet den 

tar hensyn til opplysninger fra medlemsstatene om 

fosforinnholdet i maskinoppvaskmidler som er beregnet på 

forbrukere og bringes i omsetning på deres territorier, og i 

lys av eventuelle tilgjengelige eksisterende eller nye 

vitenskapelige opplysninger om stoffer som brukes i 

fosfatholdige og alternative sammensetninger, foreta en 

grundig vurdering av om begrensningen fastsatt i vedlegg 

V1a nr. 2 bør endres. Denne vurderingen skal omfatte en 

analyse av virkningene på miljøet, industrien og 

forbrukerne av maskinoppvaskmidler som er beregnet på 

forbrukere og har et fosforinnhold over og under 

grenseverdien fastsatt i vedlegg VIa, samtidig som det tas 

hensyn til deres kostnader, tilgjengelighet, rengjø-

ringseffekt og betydning for rensingen av avløpsvann. 

Kommisjonen skal oversende denne grundige vurderingen 

til Europaparlamentet og Rådet. 

2.  Dersom Kommisjonen på grunnlag av den grundige 

vurderingen nevnt i nr. 1 anser at det er nødvendig å endre 

begrensningen for fosfater og andre fosforforbindelser som 

brukes i maskinoppvaskmidler for forbrukere, skal den 

dessuten innen 1. juli 2015 legge fram et egnet forslag til 

regelverk. Et slikt forslag skal ha som formål i størst mulig 

grad å begrense de negative virkningene på miljøet i 

alminnelighet av alle maskinoppvaskmidler beregnet på 

forbrukere, samtidig som det tas hensyn til eventuelle 

økonomiske kostnader påvist ved nevnte vurdering. Med 

mindre Europaparlamentet og Rådet på grunnlag av et slikt 

forslag treffer en annen beslutning innen 31. desember 

2016, skal grenseverdien fastsatt i vedlegg VIa nr. 2 være 

grenseverdien for fosfor i maskinoppvaskmidler beregnet 

på forbrukere fra datoen fastsatt i nevnte nummer.» 

10) Artikkel 18 skal lyde: 

«Artikkel 18 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som 

får anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene 

gjennomføres. De kan også treffe egnede tiltak som gir 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter mulighet til 

å hindre at vaske- og rengjøringsmidler eller 

overflateaktive stoffer til bruk i vaske- og rengjø-

ringsmidler bringes i omsetning dersom de ikke oppfyller 

kravene i denne forordning. De fastsatte sanksjonene skal 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. Medlemsstatene skal umiddelbart 

underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene og 

eventuelle senere endringer som berører dem. 

Disse reglene skal omfatte tiltak som gir medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter mulighet til å holde tilbake 

forsendelser av vaske- og rengjøringsmidler som ikke 

oppfyller kravene i denne forordning.» 

11)  Teksten i vedlegget til denne forordning innsettes som 

vedlegg VIa til forordning (EF) nr. 648/2004.  
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12) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A utgår følgende tekst: 

 «Dersom SCCNFP senere fastsetter individuelle, 

risikobaserte konsentrasjonsgrenser for duftallergener, 

skal Kommisjonen foreslå at det vedtas slike grenser 

for å erstatte grensen på 0,01 % nevnt ovenfor. Disse 

tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 12 nr. 3.» 

b)  Avsnitt B skal lyde: 

«B. Merking med opplysninger om dosering 

 I samsvar med artikkel 11 nr. 4 skal følgende 

bestemmelser om merking gjelde for emballasjen til 

vaske- og rengjøringsmidler som selges til 

allmennheten. 

Tekstilvaskemidler beregnet på forbrukere 

 Emballasjen til vaske- og rengjøringsmidler som 

selges til allmennheten beregnet på bruk som 

tekstilvaskemidler, skal være påført følgende 

opplysninger: 

— anbefalte mengder og/eller doseringsanvisninger 

uttrykt i milliliter eller gram beregnet på en 

standard tøymengde, for bløtt, middels hardt og 

hardt vann, og for vaskeprogrammer med eller 

uten forvask, 

— for storvaskemidler, antall maskinvasker med 

standard tøymengde av «normalt tilsmussede» 

tekstiler, og for finvaskemidler, antall 

maskinvasker med standard tøymengde av «lett 

tilsmussede tekstiler», som kan vaskes med 

pakkens innhold når det brukes vann av middels 

hardhet, tilsvarende 2,5 millimol CaCO3/l, 

— dersom et målebeger følger med, skal det angis i 

milliliter eller gram hvor mye det rommer, og det 

skal ha merking som angir riktig mengde vaske- 

og rengjøringsmiddel for en standard tøymengde 

for bløtt, middels hardt og hardt vann. 

 En standard tøymengde er 4,5 kg tørre tekstiler for 

storvaskemidler og 2,5 kg tørre tekstiler for 

finvaskemidler i samsvar med definisjonene i 

kommisjonsvedtak 1999/476/EF av 10. juni 1999 om 

miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets 

miljømerke til vaskemidler(*). Et vaskemiddel skal 

anses for å være et storvaskemiddel med mindre 

produsentens reklame i all hovedsak framhever 

skånsom vask, dvs. vask ved lav temperatur, ømtålige 

fibrer og farger. 

Maskinoppvaskmidler beregnet på forbrukere 

 Emballasjen til vaske- og rengjøringsmidler som 

selges til allmennheten beregnet på bruk som 

maskinoppvaskmidler, skal være påført følgende 

opplysninger: 

— standarddosering uttrykt i gram eller milliliter 

eller antall tabletter til hovedvaskdelen av 

vaskeprogrammet for normalt tilsmusset oppvask 

i en full oppvaskmaskin med plass til tolv 

kuverter, eventuelt med angivelse av dosering for 

bløtt, middels hardt og hardt vann. 

 _______________  

(*) EFT L 187 av 20.7.1999, s. 52. Vedtaket endret ved 

beslutning 2011/264/EU (EUT L 111 av 30.4.2011, 

s. 34).» 

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, 14. mars 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. WAMMEN 

 President Forman 

 _____  

 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/51 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG VIa 

BEGRENSNINGER I INNHOLDET AV FOSFATER OG ANDRE FOSFORFORBINDELSER 

Vaske- og rengjøringsmiddel Begrensninger 
Ikrafttredelsesdato for 

begrensningen 

1.  Tekstilvaskemidler beregnet på 

forbrukere 

Skal ikke bringes i omsetning dersom det samlede 

fosforinnholdet er 0,5 gram eller mer i den anbefalte 

mengden vaskemiddel til hovedvaskdelen av 

vaskeprogrammet for en standard tøymengde som 

definert i vedlegg VII avsnitt B for hardt vann 

— for «normalt tilsmussede tekstiler» når det gjelder 

storvaskemidler, 

— for «lett tilsmussede tekstiler» når det gjelder 

finvaskemidler. 

30. juni 2013 

2.  Maskinoppvaskmidler beregnet 

på forbrukere 

Skal ikke bringes i omsetning dersom det samlede 

fosforinnholdet er 0,3 gram eller mer i 

standarddoseringen som definert i vedlegg VII avsnitt B. 

1. januar 2017» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 722/2012 

av 8. august 2012 

om særlige krav med hensyn til de krav som er fastsatt i rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF for 

aktivt implanterbart medisinsk utstyr og medisinsk utstyr framstilt av vev av animalsk 

opprinnelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr(1), særlig artikkel 10c, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 

om medisinsk utstyr(2), særlig artikkel 14b, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Særlige regler for medisinsk utstyr framstilt av vev av 

animalsk opprinnelse ble opprinnelig vedtatt i 

kommisjonsdirektiv 2003/32/EF av 23. april 2003 om 

detaljerte spesifikasjoner med hensyn til de krav som er 

fastsatt i rådsdirektiv 93/42/EØF for medisinsk utstyr 

framstilt av vev av animalsk opprinnelse(3). Dette 

direktiv fikk bare anvendelse på medisinsk utstyr som 

var omfattet av direktiv 93/42/EØF. 

2) For å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet og 

helsevern mot risikoer for overføring av spongiform 

encefalopati fra dyr til pasienter eller andre personer via 

medisinsk utstyr framstilt av ikke-levedyktig animalsk 

vev eller ikke-levedyktige avledede produkter av dette, 

herunder individuelt tilpasset utstyr og utstyr beregnet 

på klinisk utprøving, er det nødvendig å ajourføre 

reglene som er fastsatt i direktiv 2003/32/EF, på 

grunnlag av de erfaringer som er gjort med anvendelsen 

av nevnte direktiv, og for at reglene også skal få 

anvendelse på aktivt implanterbart medisinsk utstyr 

framstilt av vev av animalsk opprinnelse som omfattes 

av direktiv 90/385/EØF. 

3) I betraktning av at dette tiltak fastsetter klare og 

detaljerte regler som ikke gir rom for ulik innarbeiding i 

medlemsstatene, er en forordning det juridiske 

virkemiddelet som er best egnet til å erstatte direktiv 

2003/32/EF. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 9.8.2012, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 15. 

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

(3) EUT L 105 av 24.4.2003, s. 18. 

4) Aktivt implanterbart medisinsk utstyr og medisinsk 

utstyr i klasse III i henhold til klassifiseringsreglene 

fastsatt i vedlegg IX til direktiv 93/42/EØF, skal, før det 

bringes i omsetning eller tas i bruk, gjøres til gjenstand 

for de framgangsmåter for samsvarsvurdering som er 

fastsatt i henholdsvis artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

90/385/EØF og artikkel 11 nr. 1 i direktiv 93/42/EØF, 

uansett om de har sin opprinnelse i Den europeiske 

union eller er importert fra en tredjestat. Vedlegg 1 til 

direktiv 90/385/EØF og vedlegg I til direktiv 

93/42/EØF fastsetter henholdsvis de grunnleggende 

kravene som aktivt implanterbart medisinsk utstyr og 

annet medisinsk utstyr skal oppfylle i så måte. 

5) Når det gjelder aktivt implanterbart medisinsk utstyr og 

annet medisinsk utstyr framstilt av vev av animalsk 

opprinnelse, er det nødvendig å vedta nærmere 

spesifikasjoner med hensyn til kravene fastsatt i nr. 6 i 

vedlegg 1 til direktiv 90/385/EØF og nr. 8.1 og 8.2 i 

vedlegg I til direktiv 93/42/EØF. Videre er det 

hensiktsmessig å spesifisere visse sider ved 

risikoanalysen og risikohåndteringen innenfor rammen 

av framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i 

henholdsvis artikkel 9 i direktiv 90/385/EØF og artikkel 

11 i direktiv 93/42/EØF. 

6) I europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter som ikke er beregnet på konsum(4) fastsettes 

bestemmelser om utvelging av de materialer som brukes 

i medisinsk utstyr. Det er hensiktsmessig å fastsette 

tilleggsbestemmelser om bruk av slike materialer som 

utgangsvev ved framstilling av medisinsk utstyr. 

7) Europeiske og internasjonale vitenskapelige organer, 

som Det europeiske legemiddelkontor(5), Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(6), 

den tidligere Styringskomiteen for vitenskapelige 

spørsmål(7) og den tidligere Vitenskapskomiteen for 

legemidler og medisinsk utstyr(8) har vedtatt flere 

uttalelser om spesifisert risikomateriale og om 

reduksjon av risikoen for overføring av agenser for 

spongiform encefalopati hos dyr, som er relevante for 

sikkerheten ved medisinsk utstyr.  

  

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

(5) Rettledning for størst mulig reduksjon av risikoen for overføring 

gjennom legemidler av agenser for spongiform encefalopati hos 

dyr (EMA/410/01 rev.3) (EUT C 73 av 5.3.2011, s. 1). 

(6) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bse.htm 

(7) http://ec.europa.eu/food/fs/bse/scientific_advice08_en.print.html 

(8) Sehttp://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/ 

opinions/scmpmd/index_en.htm 

2017/EØS/62/18 
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8) Medlemsstatene bør kontrollere at de meldte organer 

som er utpekt til å foreta samsvarsvurderingen av 

medisinsk utstyr framstilt av animalsk vev, har den 

ekspertise og ajourførte kunnskap som er nødvendig for 

å utføre denne oppgaven. 

9) Den periode vedkommende myndigheter har til rådighet 

for å revidere de meldte organers sammenfattende 

vurderingsrapport bør være kortere for medisinsk utstyr 

som er framstilt ved bruk av utgangsmateriale som er 

sertifisert av Det europeiske direktorat for 

legemiddelkvalitet, enn i de tilfeller det benyttes 

usertifisert materiale.  I begge tilfeller bør det være 

mulig å forkorte denne perioden. 

10) For å sikre en smidig overgang til de nye kravene bør 

det gis en hensiktsmessig overgangsperiode der aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr som allerede omfattes av 

et EF-sertifikat for designkontroll eller et EF-

typeprøvingssertifikat, fortsatt kan bringes i omsetning 

og tas i bruk. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr nedsatt ved 

artikkel 6 nr. 2 i direktiv 90/385/EØF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Denne forordning fastsetter særlige krav vedrørende det å 

bringe i omsetning og/eller ta i bruk medisinsk utstyr, herunder 

aktivt implanterbart medisinsk utstyr framstilt av ikke-

levedyktig animalsk vev eller ikke-levedyktige produkter 

avledet av slikt vev. 

2.  Denne forordning skal gjelde for animalsk vev samt 

produkter avledet av dette, som stammer fra storfe, sau og geit, 

dyr av hjortefamilien, elg, mink og katt. 

3.  Kollagen, gelatin og talg som brukes til framstilling av 

medisinsk utstyr, skal minst oppfylle kravene som gjelder for 

egnethet til konsum fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

4.  Denne forordning får ikke anvendelse på: 

a)  talgderivater, bearbeidet under forhold som er minst like 

strenge som dem som er fastsatt i avsnitt 3 i vedlegg I, 

b)  medisinsk utstyr nevnt i nr. 1 som ikke er beregnet på å 

komme i kontakt med menneskekroppen, eller som er 

beregnet på å komme i kontakt med bare frisk hud. 

Artikkel 2 

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 90/385/EØF og 

direktiv 93/42/EØF, menes i dette direktiv med: 

a) «celle» den minste organiserte enhet av liv som kan 

eksistere selvstendig og reprodusere seg i et egnet miljø, 

b) «vev» en gruppe celler og/eller ekstracellulære 

bestanddeler, 

c) «avledet produkt» et materiale framstilt av animalsk vev 

gjennom en eller flere behandlinger, omdanninger eller 

bearbeidingstrinn, 

d) «ikke-levedyktig» som mangler mulighet for stoffskifte 

eller formering, 

e) «TSE» alle typer overførbar spongiform encefalopati som 

definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(1). 

f) «TSE-smittestoff» uklassifiserte sykdomsframkallende 

stoffer som kan overføre TSE, 

g) «reduksjon, eliminering eller fjerning» en framgangsmåte 

der antallet TSE-smittestoffer blir redusert, eliminert eller 

fjernet for å forebygge infeksjoner eller 

sykdomsframkallende reaksjoner, 

h) «inaktivering» en framgangsmåte der de TSE-

smittestoffenes evne til å forårsake infeksjoner eller 

sykdomsframkallende reaksjoner reduseres, 

i) «opprinnelsesstat» den eller de stater der dyret ble født, 

oppdrettet og/eller slaktet, 

j) «utgangsmateriale» råstoffer eller ethvert annet produkt av 

animalsk opprinnelse som utstyret nevnt i artikkel 1 nr. 1 

framstilles av eller ved hjelp av. 

Artikkel 3 

1.  Før produsenten av medisinsk utstyr nevnt i artikkel 1  

nr. 1 i denne forordning eller dennes representant inngir søknad 

om en samsvarsvurdering i henhold til artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

90/385/EØF eller artikkel 11 nr. 1 i direktiv 93/42/EØF, skal 

vedkommende gjennomføre ordningen for risikoanalyse og 

risikohåndtering som er fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

2.  For individuelt tilpasset utstyr og utstyr beregnet på 

klinisk utprøving som omfattes av artikkel 1 nr. 1, skal 

erklæringen fra produsenten eller dennes representant og 

dokumentasjonen i samsvar med vedlegg VI til direktiv 

90/385/EØF eller vedlegg VIII til direktiv 93/42/EØF, også 

vise at utstyret oppfyller de særlige krav fastsatt i avsnitt 1 i 

vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 4 

1.  Medlemsstatene skal kontrollere at de organer som er 

meldt i henhold til artikkel 11 i direktiv 90/385/EØF eller 

artikkel 16 i direktiv 93/42/EØF, har ajourført kunnskap om det 

  

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 
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medisinske utstyret nevnt i artikkel 1 nr. 1 for å kunne vurdere 

om nevnte utstyr er i samsvar med bestemmelsene i 

henholdsvis direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF, og 

med de særlige kravene fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

Medlemsstatene skal jevnlig kontrollere at nevnte organer 

opprettholder den nødvendige ajourførte kunnskap og 

ekspertise. 

Dersom en medlemsstat på grunnlag av denne kontrollen må 

endre et meldt organs oppgaver, skal medlemsstaten underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om resultatene av kontrollene nevnt i  

nr. 1 første punktum innen 28 februar 2013. 

Artikkel 5 

1.  Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av medisinsk 

utstyr nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal omfatte en vurdering av om 

utstyret oppfyller de grunnleggende kravene i henholdsvis 

direktiv 90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF og de særlige 

kravene fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

2.  De meldte organer skal vurdere dokumentasjonen som 

produsenten legger fram for å kontrollere at fordelene ved 

utstyret oppveier gjenværende risiko. Det skal tas særlig hensyn 

til: 

a)  produsentens risikoanalyse- og risikohåndteringsprosess, 

b)  begrunnelsen for bruk av animalsk vev eller avledede 

produkter av dette, idet vev som innebærer lavere risiko 

eller syntetiske alternativer tas i betraktning, 

c)  resultatene av eliminerings- og/eller inaktiverings-

undersøkelser eller resultater av analyser av relevant 

litteratur, 

d)  produsentens kontroll av råstoffenes opprinnelse, ferdige 

produkter, produksjonsprosess, utprøving og under-

leverandører, 

e)  behovet for å revidere forhold som gjelder opprinnelsen til 

og bearbeidingen av animalsk vev og avledede produkter av 

dette, prosesser for å eliminere eller inaktivere 

sykdomsframkallende stoffer, herunder underleverandørers 

virksomhet på området. 

3.  De meldte organer skal ved vurderingen av risikoanalysen 

og risikohåndteringen innenfor rammen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering ta hensyn til TSE-sertifikatet for 

bruksegnethet, som er utstedt av Det europeiske direktorat for 

legemiddelkvalitet, heretter kalt «TSE-egnethetssertifikat», for 

utgangsmaterialene, dersom slikt foreligger. 

Dersom ytterligere opplysninger er nødvendig for å vurdere om 

et utgangsmateriale er egnet for et gitt medisinsk utstyr, kan de 

meldte organer kreve at det legges fram ytterligere 

opplysninger for å muliggjøre vurderingen fastsatt i nr. 1 og 2. 

4.  Før det utstedes et EF-sertifikat for designkontroll eller et 

EF-typeprøvingssertifikat skal de meldte organer, gjennom sin 

vedkommende myndighet, heretter kalt «vedkommende 

koordinerende myndighet», underrette vedkommende 

myndigheter i de andre medlemsstatene og Kommisjonen om 

den vurdering de har utført i henhold til nr. 2, i form av en 

sammenfattende vurderingsrapport i samsvar med vedlegg II til 

denne forordning. 

5.  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter kan sende 

inn merknader til den sammenfattende vurderingsrapport nevnt 

i nr. 4 innen følgende frister: 

a)  når det gjelder medisinsk utstyr framstilt av 

utgangsmaterialer for hvilke det er innsendt et TSE-

egnethetssertifikat som nevnt i nr. 3, innen fire uker fra den 

dato det meldte organ underrettet vedkommende 

koordinerende myndighet i samsvar med nr. 4,  

b)  når det gjelder medisinsk utstyr framstilt av utgangsma-

terialer for hvilke det ikke er innsendt et TSE-

egnethetssertifikat, innen tolv uker fra den dato det meldte 

organ underrettet vedkommende koordinerende myndighet i 

samsvar med nr. 4. 

Medlemstatenes vedkommende myndigheter og Kommisjonen 

kan avtale kortere frister enn dem som er fastsatt i bokstav a) og 

b). 

6.  De meldte organer skal ta behørig hensyn til eventuelle 

merknader mottatt i samsvar med nr. 5. De skal oversende en 

forklaring på sine vurderinger, med eventuelle begrunnelser for 

hvorfor de ikke tar hensyn til en eller flere av de mottatte 

merknader, og sine endelige beslutninger til vedkommende 

koordinerende myndighet, som skal gjøre disse forklaringene 

tilgjengelige for Kommisjonen og de vedkommende 

myndigheter som har sendt inn merknadene. 

7.  Produsenten skal samle inn, vurdere og sende inn til det 

meldte organ opplysninger om endringer som gjelder animalsk 

vev eller avledede produkter av dette som benyttes i utstyret, 

eller om risikoen for TSE knyttet til utstyret. Dersom slike 

opplysninger fører til en økning i den allmenne risikoen for 

TSE, får bestemmelsene i nr. 1–6 anvendelse. 

Artikkel 6 

Uten at det berører artikkel 7 nr. 2 skal medlemsstatene treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at det medisinske utstyret 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bringes i omsetning og/eller tas i bruk 

bare dersom det er i samsvar med bestemmelsene i henholdsvis 

direktiv 90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF og de særlige 

krav fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 7 

1.  Innehavere av EF-sertifikater for designkontroll eller EF-

typeprøvingssertifikater som er utstedt før 29. august 2013 for 

aktivt implanterbart medisinsk utstyr som nevnt i artikkel 1 

nr. 1, skal søke sitt meldte organ om et supplerende EF-

sertifikat for designkontroll eller EF-typeprøvingssertifikat som 

bekrefter at utstyret er i samsvar med de særlige kravene 

fastsatt i vedlegg I til denne forordning.  
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2.  Inntil 29. august 2014 skal medlemsstatene godta at aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr nevnt i artikkel 1 nr. 1, som er 

omfattet av EF-sertifikat for designkontroll eller EF-

typeprøvingssertifikat som er utstedt før 29. august 2013, 

bringes i omsetning og tas i bruk. 

Artikkel 8 

Direktiv 2003/32/EF oppheves med virkning fra 29. august 

2013. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 9 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 29. august 2013, med unntak fra artikkel 

4, som får anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

1.  RISIKOANALYSE OG RISIKOHÅNDTERING 

1.1 Begrunnelse for bruk av animalsk vev eller avledede produkter av dette 

 Produsenten må på grunnlag av sin samlede risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategi for et særskilt 

medisinsk utstyr begrunne beslutningen om å bruke animalsk vev eller avledede produkter av dette, som nevnt 

i artikkel 1 (med spesifisering av dyreart, vev og opprinnelse), samtidig som det tas hensyn til forventet klinisk 

nytte, mulig gjenværende risiko og egnede alternativer (som vev som innebærer lavere risiko eller syntetiske 

alternativer). 

1.2 Risikovurderingsprosess 

 For å sikre et høyt nivå av vern for pasienter og brukere skal produsenten av utstyr framstilt av animalsk vev 

eller avledede produkter av dette som er nevnt i nr. 1.1, gjennomføre en hensiktsmessig og veldokumentert 

risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategi for å behandle alle relevante sider ved TSE. Produsenten skal 

identifisere farene og vurdere risikoene forbundet med slikt vev eller produktene avledet av dette, utarbeide 

dokumentasjon om tiltak som er truffet for å gjøre risikoen for overføring så liten som mulig, og vise at den 

gjenværende risiko forbundet med utstyr framstilt av slikt animalsk vev eller produkter avledet av dette, er 

akseptabel, samtidig som det tas hensyn til tiltenkt bruk og nytten av utstyret. 

 Utstyrets sikkerhet med hensyn til risikoen for å spre et TSE-smittestoff avhenger av alle de faktorer som er 

beskrevet i nr. 1.2.1–1.2.8, som produsenten skal analysere, vurdere og overvåke. Kombinasjonen av alle disse 

tiltakene avgjør utstyrets sikkerhet. 

 Produsenten skal minst vurdere følgende viktige trinn: 

a)  utvelging av utgangsmateriale (vev eller avledede produkter av dette) som anses som hensiktsmessig når 

det gjelder dets eventuelle kontaminering med TSE-smittestoffer (se 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.4), samtidig 

som det tas hensyn til videre innsamling, håndtering, transport, lagring og bearbeiding, 

b)  bruk av en produksjonsprosess for å fjerne eller inaktivere TSE-smittestoffer i kontrollert utgangsvev eller 

avledede produkter av dette (se 1.2.5). 

c)  vedlikehold av et system for innsamling og vurdering av opplysninger om produksjon og etterarbeid etter 

produksjon vedrørende endringer som kan påvirke vurderingen av egnetheten ved de trinn som er nevnt i 

bokstav a) og b). 

 Dessuten skal produsenten ta hensyn til utstyrets egenskaper og den forutsatte bruken av det (se 1.2.6, 1.2.7 og 

1.2.8). 

 Ved gjennomføring av risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategien skal produsenten ta behørig hensyn til 

relevante offentliggjorte uttalelser vedtatt av europeiske eller internasjonale vitenskapelige komiteer eller 

organer, som Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål (SSC), Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA), Det europeiske legemiddelkontor (EMA), Verdens dyrehelseorganisasjon 

(OIE) og Verdens helseorganisasjon (WHO). 

1.2.1 Dyr som utgangsmateriale 

 Risikoen for TSE er knyttet til valgte dyrearter, stammer og type utgangsvev. Ettersom TSE-smittsomhet 

akkumuleres over en inkubasjonstid på flere år, anses utvelging av unge, friske dyr som en risikoreduserende 

faktor. Risikodyr som selvdøde dyr, nødslaktede dyr og dyr som mistenkes for å være smittet av TSE, skal 

utelukkes som utgangsmateriale. 

1.2.2 Geografisk opprinnelse 

 Ved vurdering av risiko i opprinnelsesstaten skal kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om 

fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på grunnlag av BSE-

risikoen deira(1), tas i betraktning. 

1.2.3 Type utgangsvev 

 Produsenten skal ta hensyn til klassifiseringen av risikoene knyttet til ulike typer utgangsvev som definert i 

WHOs Guidelines on Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform  Encephalopathies (2006), 

  

(1) EUT L 172 av 30.6. 2007, s. 84. 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/57 

 

med endringer. Utvelging av animalsk vev må gjøres på en slik måte at kontroll med sporbarhet og 

utgangsmaterialets integritet opprettholdes. Der det er hensiktsmessig skal dyrene gjennomgå 

veterinærkontroll ante og post mortem. 

 I tillegg får forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendelse. 

 Uten at dette berører bestemmelsene i det etterfølgende nummer skal bare kategori 3-materiale i samsvar med 

artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 benyttes. 

 Produsenten skal ikke velge ut animalsk vev eller avledede produkter av dette med potensielt høy TSE-

smittsomhet, med mindre utvelging av disse materialene er nødvendig på grunn av uvanlige omstendigheter, 

idet det tas hensyn til viktige fordeler for pasienten og mangel på alternativt utgangsvev. 

 For storfe, sau og geit skal listen over spesifisert risikomateriale (SRM) fastsatt i vedlegg V til forordning (EF) 

nr. 999/2001 brukes til klassifisering av potensielt høy TSE-smittsomhet. 

1.2.4 Kontroll av slakting og bearbeiding for å hindre krysskontaminering 

 Produsenten skal sikre at risikoen for krysskontaminering under slakting, innsamling, bearbeiding, håndtering, 

lagring og transport reduseres til et minimum. 

1.2.5 Inaktivering eller fjerning av TSE-smittestoff 

1.2.5.1  Med hensyn til utstyr som ikke kan utsettes for inaktivering eller eliminering uten å brytes ned på en 

uakseptabel måte, skal produsenten hovedsakelig stole på kontrollen av utgangsmaterialet. 

1.2.5.2  Dersom produsenten med hensyn til annet utstyr hevder at framstillingsprosessen kan fjerne eller inaktivere 

TSE-smittestoffer, skal dette underbygges med egnet dokumentasjon. 

 Relevante opplysninger fra analyse av relevant vitenskapelig litteratur kan brukes til støtte for inaktiverings- 

og elimineringsfaktorer når de spesifikke framgangsmåter som er nevnt i litteraturen, kan sammenlignes med 

dem som brukes for utstyret. Søkene og analysen skal også omfatte tilgjengelige vitenskapelige uttalelser 

vedtatt av en europeisk eller internasjonal vitenskapelig komité eller et tilsvarende organ. Disse uttalelsene 

skal brukes som referanse i tilfeller der det er motstridende uttalelser. 

 Dersom søk i litteraturen ikke kan underbygge påstandene, skal produsenten utarbeide en særlig inaktiverings- 

eller elimineringsundersøkelse, alt etter som, på vitenskapelig grunnlag, der det skal tas hensyn til: 

a)  den påviste faren forbundet med vevet, 

b)  påvisning av relevante modellagenser, 

c)  begrunnelse for valget av de særlige kombinasjonene av modellagenser, 

d)  fastsettelse av det valgte trinn og/eller stadium for eliminering og/eller inaktivering av TSE-

smittestoffene, 

e)  dokumentasjon på parametrer som er brukt ved enhver valideringsundersøkelse av inaktivering eller 

eliminering av TSE, 

f)  beregning av reduksjonsfaktorene. 

 Produsenten skal benytte egnede dokumenterte framgangsmåter for å sikre at de validerte 

produksjonsparametrene blir brukt i den løpende produksjonen. 

 I en sluttrapport skal det fastsettes hvilke produksjonsparametrer og grenser som er kritiske for effektiviteten 

til framgangsmåten for inaktivering eller eliminering. 

1.2.6 Mengde animalsk vev eller avledede produkter av dette som kreves til produksjon av en enhet av det 

medisinske utstyret 

 Produsenten skal vurdere hvor mye ubearbeidet vev av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette 

som trengs for å produsere en enkelt enhet av det medisinske utstyret. Produsenten må vurdere om 

produksjonsprosessen kan føre til en konsentrasjon av mengden av TSE-smittestoffer i det animalske 

utgangsvevet eller avledede produkter av dette.  
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1.2.7 Vev av animalsk opprinnelse eller avledede produkter av dette som kommer i kontakt med pasienter og 

brukere 

 Produsenten skal ta hensyn til: 

a)  største mengde animalsk vev eller avledede produkter av dette som kommer i kontakt med pasienten eller 

brukeren når en enhet av det medisinske utstyret brukes, 

b)  kontaktområdet: overflate, type (f.eks. hud, slimhinner, hjerne) og tilstand (f.eks. frisk eller skadet), 

c)  type vev eller avledede produkter av dette som kommer i kontakt med pasienter eller brukere, 

d)  hvor lenge utstyret skal være i kontakt med kroppen (herunder bioresorpsjonvirkning), og 

e)  mengden medisinsk utstyr som kan brukes i en gitt framgangsmåte eller, om mulig, i løpet av pasienten 

eller brukerens levetid. 

1.2.8 Tilførselsvei 

 I risikovurderingen skal produsenten ta hensyn til den tilførselsveien som er angitt i produktopplysningene. 

1.3 Gjennomgåelse av risikovurderingen 

 Produsenten skal utarbeide og opprettholde en systematisk framgangsmåte for gjennomgåelse av 

opplysningene om det medisinske utstyret eller lignende utstyr i etterproduksjonsfasen. Opplysningene skal 

vurderes for å fastslå om de kan ha betydning for sikkerheten, særlig i følgende tilfeller: 

a)  dersom det påvises farer som ikke har vært identifisert tidligere, 

b)  dersom beregnet risiko i forbindelse med en fare er endret eller ikke lenger er akseptabel, 

c)  dersom den opprinnelige vurderingen av andre grunner ikke lenger er gyldig. 

 I tilfellene beskrevet i bokstav a), b) eller c) skal produsenten bruke resultatene av vurderingen som inndata i 

risikohåndteringsprosessen. 

 I lys av disse nye opplysningene skal det overveies å gjennomgå risikohåndteringstiltakene for utstyret 

(herunder begrunnelsen for å velge animalsk vev eller produkter avledet av dette). Dersom det er mulig at den 

gjenværende risikoen eller aksepten av denne risikoen er endret, skal virkningen på tidligere gjennomførte 

risikokontrolltiltak vurderes på nytt og begrunnes. 

 Resultatene av denne vurderingen skal dokumenteres. 

2.  VURDERING UTFØRT AV MELDTE ORGANER 

 For det medisinske utstyret som er nevnt i artikkel 1 nr. 1, må produsenten legge fram alle relevante 

opplysninger for meldte organer nevnt i artikkel 4, slik at deres risikoanalyse- og risikohåndteringsstrategi kan 

vurderes i samsvar med artikkel 5 nr. 2. 

2.1 Underretning av meldt organ om endringer og nye opplysninger 

 Alle endringer i forbindelse med utvelging, innsamling, håndtering, bearbeiding og inaktivering eller 

eliminering og eventuelle nye opplysninger om TSE-risiko som produsenten har samlet inn, som er relevant 

for det medisinske utstyret, og som kan endre resultatet av produsentens risikovurdering, skal oversendes det 

meldte organ og må, der det er relevant, godkjennes av det meldte organ før de gjennomføres. 

2.2 Fornyelse av sertifikater 

 Det meldte organ skal, før det treffer en beslutning om å forlenge et EF-sertifikat for designkontroll eller et 

EF-typeprøvingssertifikat med ytterligere høyst fem år i samsvar med henholdsvis artikkel 9 nr. 8 i direktiv 

90/385/EØF eller artikkel 11 nr. 11 i direktiv 93/42/EØF, minst kontrollere følgende aspekter med henblikk på 

denne forordning: 
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a)  ajourført begrunnelse for bruken av animalsk vev eller avledede produkter av dette, herunder en 

sammenligning med vev som innebærer lavere risiko eller syntetiske alternativer, 

b)  ajourført risikoanalyse, 

c)  ajourført klinisk vurdering, 

d)  ajourførte forsøksdata og/eller begrunnelser, for eksempel med hensyn til gjeldende harmoniserte 

standarder, 

e)  angivelse av eventuelle endringer som er gjort siden utstedelse av det opprinnelige sertifikatet (eller siste 

fornyelse), som kan påvirke risikoen for TSE, 

f)  dokumentasjon på at designdokumentasjonen alltid er i tråd med den nyeste kunnskapen om risikoen for 

TSE. 

2.3 Økning i den generelle risikoen for TSE 

 Dersom et meldt organ på grunnlag av de opplysninger som legges fram i samsvar med nr. 2.1 eller 2.2, 

fastslår at den generelle risikoen for TSE knyttet til medisinsk utstyr har økt, skal nevnte meldte organ følge 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 5. 

3.  STRENGE PROSESSER FOR TALGDERIVATER SOM NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 4 I DENNE 

FORORDNING 

– Transesterifisering eller hydrolyse ved minst 200 °C i minst 20 minutter under trykk (produksjon av 

glyserol, fettsyrer og fettsyreester), 

– Forsåpning med NaOH 12 M (produksjon av glyserol og såpe) 

– Satsvis metode: ved minst 95 °C i minst tre timer, 

– Kontinuerlig metode: ved minst 140 °C under trykk i minst åtte minutter eller tilsvarende, 

– Destillasjon ved 200 °C 

 ______  
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VEDLEGG II 

SAMMENFATTENDE VURDERINGSRAPPORT I SAMSVAR MED ARTIKKEL 5 NR. 4 I FORORDNING (EU) NR. 722/2012 

Nærmere opplysninger om rapporterende meldt organ 

1.  Det meldte organs navn 2.  Det meldte organs nummer 3.  Land 

4.  Sendt av  5.  Kontaktperson 6.  Telefonnummer 

7.  Telefaksnummer 8.  E-post 9.  Kundereferanse (navn på 

produsent og eventuelt dennes 

representant) 

10.  Bekreftelse på at det rapporterende meldte organ i samsvar med henholdsvis artikkel 11 i direktiv 90/385/EØF og 

artikkel 16 i direktiv 93/42/EØF og artikkel 4 i forordning (EU) nr. 722/2012 er utpekt av sin vedkommende 

myndighet til å utføre samsvarsvurdering av  

□  aktivt implanterbart medisinsk utstyr framstilt av vev av animalsk opprinnelse i henhold til forordning (EU) nr. 

772/2012, 

□  medisinsk utstyr framstilt av vev av animalsk opprinnelse i henhold til forordning (EU) nr. 772/2012, 

Opplysninger om (aktivt implanterbart) medisinsk utstyr 

11. a)  □ Aktivt implanterbart medisinsk utstyr  □ Annet medisinsk utstyr 

11. b)  Produktbeskrivelse og -sammensetning 

12.  Opplysninger om tilsiktet bruk 

13.  Utgangsmaterialer 

13.  a)  Foreligger sertifikat utstedt av EDQM?  □ JA  □ NEI 

  (Dersom et sertifikat utstedt av EDQM foreligger, skal det sendes inn sammen med denne sammenfattende 

vurderingsrapporten.) 

13.  b)  Opplysninger om 

–  utgangsvevets/utgangsvevenes art: 

–  dyreart(er): 

–  geografisk opprinnelse: 

14.  En beskrivelse av de viktigste tiltak som er truffet for å redusere risikoen for infeksjon: 

15.  Et vurdering av TSE-risikoen som følger av bruken av produktet, idet det tas hensyn til sannsynligheten for 

kontaminering av produktet samt arten og varigheten av pasientens eksponering: 

16.  En begrunnelse for bruken av animalsk vev eller avledede produkter av dette i det medisinske utstyret, herunder 

en begrunnelse for at estimert samlet TSE-risiko vurderes som akseptabel, en vurdering av alternative materialer 

og forventet klinisk nytte: 

17.  Den metode produsenten av utstyret benytter ved gransking av anlegg og leverandører som er kilde til animalsk 

materiale: 
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Erklæring fra det meldte organ 

18.  Konklusjon av denne vurdering: 

På grunnlag av evalueringen av data og vurderingsprosessen er vår foreløpige beslutning at søkeren oppfyller 

kravene om samsvar med 

□ Rådsdirektiv 90/385/EØF  □ Rådsdirektiv 93/42/EØF 

og forordning (EU) nr. 722/2012. 

Innleveringsdato: 

19.  Denne rapport ble sendt den …………………………………… til vedkommende koordinerende myndighet i 

……………………………………… for å underrette vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstater og 

Kommisjonen og for å innhente deres eventuelle merknader. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 119/2013 

av 11. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og 

formidling av delindekser under HKPI med hensyn til fastsettelse av harmoniserte 

konsumprisindekser med konstante avgifter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 

23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), 

særlig artikkel 4 tredje ledd og artikkel 5 nr. 3, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(2) 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 2494/95 skal medlemsstatene utarbeide harmoniserte 

konsumprisindekser (HKPI). 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96(3) ble det 

fastsatt hvilke delindekser under HKPI medlemsstatene 

skal utarbeide og oversende til Kommisjonen (Eurostat) 

for formidling. 

3)  For inflasjonsanalyse og vurdering av tilnærming i 

medlemsstatene er det nødvendig å samle inn 

opplysninger om hvordan avgiftsendringer påvirker 

inflasjonen. Derfor bør HKPI i tillegg beregnes på 

grunnlag av priser med konstante avgifter istedenfor 

observerte priser i form av harmoniserte 

konsumprisindekser med konstante avgifter (HKPI-

KA). 

4)  For å oppnå pålitelige og sammenlignbare resultater fra 

alle medlemsstater bør det fastsettes og opprettholdes en 

felles metodisk ramme for utarbeiding av HKPI-KA. 

5)  Det er tatt hensyn til prinsippet om kostnadseffektivitet i 

samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 2494/95. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 12.2.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) og 

vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 16. 

(1) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1. 

(2) Uttalelse ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(3) EFT L 296 av 21.11.1996, s. 8. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for Det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2214/96 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Med «harmoniserte konsumprisindekser med konstante 

avgifter» menes indekser som måler endringer i 

konsumpriser uten effekten av endringer i avgiftene for 

produktene i samme tidsperiode.» 

2)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Utarbeiding og oversending av delindekser 

1.  Hver måned skal medlemsstatene utarbeide alle 

delindekser (vedlegg I) der vekten utgjør mer enn en 

tusendel av de samlede utgifter som omfattes av HKPI, og 

oversende dem til Kommisjonen (Eurostat). Sammen med 

indeksen for januar hvert år skal medlemsstatene også 

oversende tilhørende opplysninger om vekter til 

Kommisjonen (Eurostat). 

2.  I tillegg skal medlemsstatene hver måned utarbeide og 

oversende de samme delindeksene beregnet med konstante 

avgifter (HKPI-KA) til Kommisjonen (Eurostat). 

Kommisjonen (Eurostat) skal i nært samarbeid med 

medlemsstatene fastsette retningslinjer som skal utgjøre en 

metodisk ramme for beregning av HKPI-KA-indeksen og 

delindekser. I behørig begrunnede tilfeller skal 

Kommisjonen (Eurostat) oppdatere referansemetodikken i 

samsvar med saksbehandlingsregler godkjent av Komiteen 

for Det europeiske statistikksystem. 

3.  Indeksene skal oversendes i henhold til de standarder 

og framgangsmåter for oversending av data og metadata 

som er fastsatt av Kommisjonen (Eurostat).»

2017/EØS/62/19 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse med indeksen for januar 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. februar 2013 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 147/2013 

av 13. februar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk, med 

hensyn til gjennomføringen av ajourføringer av månedlige og årlige energistatistikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1099/2008 av 22. oktober 2008 om energistatistikk(1), 

særlig artikkel 4 nr. 3 og artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF av  

11. februar 2004 om fremming av kraftvarme basert på 

etterspørsel etter nyttbar varme på det indre marked for 

energi(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/32/EF av 5. april 2006 om effektiv sluttbruk av 

energi og energitjenester(3) pålegger medlemsstatene å 

rapportere kvantitative energidata. For å overvåke 

framdriften med hensyn til de mål som er fastsatt i 

direktivene, kreves detaljerte og ajourførte energidata, 

som skal innsamles på en harmonisert måte og etter 

høye kvalitetsstandarder. Denne rapporteringsplikten er 

avgjørende for blant annet å nå energieffek-

tivitetsmålene og bør derfor være et fast element i 

utviklingen av EUs rettslige rammer på området; noen 

av disse opplysninger er allerede innberettet til 

Kommisjonen (Eurostat) og inngår i den årlige 

energistatistikken. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 1099/2008 ble det fastsatt en 

felles ramme for utarbeiding, oversending, vurdering og 

spredning av sammenlignbar energistatistikk i Unionen. 

3)  Den intensive utviklingen av EUs politikk, teknologiske 

framskritt og betydningen av å forankre EUs mål i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 22.2.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) og 

vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 18. 

(1) EUT L 304 av 14.11.2008, s. 1. 

(2) EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50. 

(3) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 64. 

energidata, gjør at energistatistikk er et meget dynamisk 

statistikkområde.  Det er derfor nødvendig med regel-

messige ajourføringer for at det statistiske 

dekningsområdet skal stemme overens med økende eller 

endrede behov. 

4)  Gjennom forordning (EF) nr. 1099/2008 fikk 

Kommisjonen gjennomføringsmyndighet til å tilpasse 

statistikkvedleggene. Den første tilpasningen fant sted i 

2010, men siden den gang er det blitt gjort nye 

forbedringer og tilpasninger av både månedlige og 

årlige statistikker, som derfor må behandles. 

5)  Kommisjonen har utviklet de påkrevde ajourføringer  

og drøftet gjennomførbarhet, produksjonskostnader, 

fortrolighet og oppgavebyrde med medlemsstatene. 

6)  Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør derfor endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedleggene til forordning (EF) nr. 1099/2008 erstattes med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 844/2010(4) oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

  

(4) EUT L 258 av 30.9.2005, s. 1. 

2017/EØS/62/20 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tjuende 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, 13. februar 2013 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG A 

TERMINOLOGI 

I dette vedlegg forklares eller defineres termer som brukes i de andre vedleggene. 

1.  GEOGRAFISKE MERKNADER 

For rapportering av statistikk gjelder følgende geografiske presiseringer: 

— Australia omfatter ikke oversjøiske territorier. 

— Danmark omfatter ikke Færøyene og Grønland. 

— Frankrike omfatter Monaco men ikke de franske oversjøiske territorier Guadeloupe, Martinique, Fransk 

Guyana, Réunion, Saint Pierre og Miquelon, Ny-Caledonia, Fransk Polynesia, Wallis og Futuna, Mayotte. 

— Italia omfatter San Marino og Vatikanstaten. 

— Japan omfatter Okinawa. 

— Nederland omfatter ikke Surinam og De nederlandske Antillene. 

— Portugal omfatter Azorene og Madeira. 

— Spania omfatter Kanariøyene, Balearene og Ceuta og Melilla. 

— Sveits omfatter ikke Liechtenstein. 

— De forente stater omfatter de 50 delstatene, District of Columbia, de amerikanske Jomfruøyene, Puerto Rico 

og Guam. 

2.  AGGREGATER 

Produsenter klassifiseres etter formålet med produksjonen: 

— Hovednæringsprodusent: private og offentlige virksomheter som har som hovednæring å produsere elektrisk 

kraft og/eller varme med henblikk på salg til tredjemenn. 

— Egenprodusenter: private og offentlige virksomheter som produserer elektrisk kraft og/eller varme helt eller 

delvis til eget bruk som støttenæring i forbindelse med hovednæringen. 

Merknad: Kommisjonen kan presisere terminologien ytterligere ved å tilføye relevante henvisninger til NACE 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 2 etter ikrafttredelse av en 

revisjon av NACE-standarden. 

2.1.  Forsynings- og omdanningssektorene 

Produksjon/innenlandsk produksjon 

Brenselmengder som utvinnes eller produseres, beregnet i etterkant av eventuelle prosesser for å fjerne 

uvirksomme stoffer. Produksjon omfatter mengder som forbrukes av produsenten under produksjonsprosessen 

(f.eks. til oppvarming eller drift av maskiner og utstyr) samt leveranser til andre energiprodusenter for 

omdanning eller annen bruk. 

Med innenlandsk menes produksjon fra ressurser som ligger i den berørte staten. 

Import/eksport 

For geografiske definisjoner, se avsnittet «Geografiske merknader». 

Med mindre noe annet er oppgitt viser «import» til opprinnelsesstaten (staten der energiproduktet ble produsert) 

til bruk i den rapporterende staten, og «eksport» til staten der det produserte energiproduktet forbrukes. 

Mengder anses som importert eller eksportert når de har passert statens politiske grenser, uansett om de er 

tollklarert eller ikke. 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/67 

 

Dersom verken opprinnelses- eller bestemmelsesstat er kjent, kan «Annet» brukes. 

Det kan oppstå statistiske forskjeller dersom det bare er samlet import og eksport som foreligger i henhold til 

ovennevnte definisjoner, og den geografiske inndelingen bygger på en annen undersøkelse, kilde eller 

begrepsbruk. I slike tilfeller skal forskjeller oppgis under «Annet». 

Internasjonal bunkring 

Brenselmengder som leveres til skip under et hvilket som helst flagg som driver internasjonal sjøfart. Den 

internasjonale sjøfarten kan skje til havs, på innlands innsjøer og vannveier og i kystfarvann. Følgende omfattes 

ikke: 

— forbruket til skip i innenlands sjøfart. Skillet mellom innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og 

ankomsthavn, og ikke skipets flagg eller nasjonalitet. 

— forbruket til fiskefartøyer. 

— forbruket til militære styrker. 

Lagerendringer 

Forskjellen mellom inngående og utgående lagerbeholdning for lagre som ligger på nasjonalt territorium. 

Bruttoforbruk (beregnet) 

Beregnet verdi, definert som: 

innenlandsk produksjon + fra andre kilder + import – eksport – internasjonal bunkring + lagerendringer 

Bruttoforbruk (observert) 

Mengden som faktisk registreres i undersøkelser av sluttbrukssektorer. 

Statistiske forskjeller 

Beregnet verdi, definert som: 

beregnet bruttoforbruk – observert bruttoforbruk 

Omfatter lagerendringer hos sluttforbrukere, dersom dette ikke kan angis i forbindelse med «Lagerendringer». 

Årsaker til eventuelle større forskjeller bør oppgis. 

Hovednæringsprodusenters kraftverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft. 

Brensel som brukes av kraftverk med minst én kraftvarmeenhet, skal oppgis under Hovednæringsprodusenters 

kraftvarmeverk. 

Hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft og varme. 

Hovednæringsprodusenters varmeverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere varme. 

Egenprodusenters kraftverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft. 

Brensel som brukes av kraftverk med minst én kraftvarmeenhet, skal oppgis under Egenprodusenters 

kraftvarmeverk. 

Egenprodusenters kraftvarmeverk 

Brenselmengder som tilsvarer mengden produsert elektrisk kraft og solgt varme. 

Egenprodusenters varmeverk 

Brenselmengder som tilsvarer mengden solgt varme. 
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Anlegg for steinkullbriketter 

Mengder som brukes til å produsere brensel. 

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren. 

Koksverk 

Mengder som brukes i koksverk. 

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren. 

Anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

Mengder brunkull som brukes til å produsere brunkullbriketter, og mengder torv som brukes til å produsere 

torvbriketter. 

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren. 

Gassverk 

Mengder som brukes til å produsere gass i gassverk og i kullforgassingsanlegg. 

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i 

energisektoren. 

Masovn 

Mengder forkoksingskull og/eller bituminøst kull samt koksovnkoks omdannet i masovner. 

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av masovner (f.eks. masovngass), oppgis ikke her, men 

som forbruk i energisektoren. 

Omdanning av kull til væske 

Brenselmengder som brukes til å produsere syntetisk olje. 

Oljeraffinerier 

Mengder som brukes til å produsere petroleumsprodukter. 

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i 

energisektoren. 

Ikke angitt annet sted — omdanning 

Mengder som brukes til omdanning og som ikke er angitt annet sted. Dersom overskriften benyttes, skal 

innholdet forklares i rapporten. 

2.2.  Energisektoren og endelig forbruk 

Energisektoren i alt 

Mengder som forbrukes i energisektoren i forbindelse med utvinning (gruvedrift, olje- og gassproduksjon) eller 

drift av omdanningsanlegg. Dette tilsvarer NACE-næring 05, 06, 08.92, 07.21, 09.1, 19 og 35. 

Omfatter ikke mengder av brensel som omdannes til en annen energiform (bør oppgis under 

Omdanningssektoren) eller brukes i forbindelse med drift av rørledninger som transporterer olje, gass og kullslam 

(bør oppgis under Transportsektoren). 

Omfatter framstilling av kjemiske materialer til kjernefysisk fisjon og fusjon og produktene av disse prosessene. 

Kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

Mengder som forbrukes som energi ved kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk. 

Kullgruver 

Mengder som forbrukes som energi i forbindelse med utvinning og bearbeiding av kull i kullgruveindustrien. 
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Kull som forbrennes i kraftverk som ligger ved gruven, skal oppgis under Omdanningssektoren. 

Anlegg for steinkullbriketter 

Mengder som forbrukes som energi ved anlegg for steinkullbriketter. 

Koksverk 

Mengder som forbrukes som energi ved koksverk. 

Anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

Mengder som brukes som energi ved anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter. 

Gassverk/forgassingsanlegg 

Mengder som forbrukes som energi ved gassverk og kullforgassingsanlegg. 

Masovner 

Mengder som forbrukes som energi i masovner. 

Omdanning av kull til væske 

Mengder som forbrukes som energi ved anlegg for omdanning av kull til væske. 

Oljeraffinerier 

Mengder som forbrukes som energi ved oljeraffinerier. 

Olje- og gassutvinning 

Mengder som forbrukes som brensel i forbindelse med olje- og gassutvinning og ved behandlingsanlegg for 

naturgass. 

Omfatter ikke rørledningstap (oppgis som distribusjonstap) og de energimengder som brukes til drift av 

rørledninger (oppgis under Transportsektoren). 

Endelig forbruk i alt 

Definert (beregnet) som: 

= annen bruk enn energi i alt + energiforbruk (industri + transport + andre sektorer).  

Omfatter ikke leveranser til omdanning, bruk i energiproduserende sektorer og distribusjonstap.  

Annen bruk enn energi 

Energiprodukter som brukes som råstoffer i de ulike sektorene, dvs. som ikke forbrukes som brensel eller 

omdannes til et annet brensel. 

2.3.  Opplysninger om sluttbruk av energi 

Endelig energiforbruk 

Samlet energiforbruk innen industri, transport og andre sektorer. 

Industrisektoren 

Viser til brenselmengder som forbrukes i industriforetak til støtte for deres hovednæring. 

For varmeverk eller kraftvarmeverk omfattes bare brenselmengder som forbrukes i forbindelse med produksjon 

av varme som anvendes direkte i gjeldende anlegg. Brenselmengder som forbrukes ved produksjon av varme som 

selges, og ved produksjon av elektrisk kraft, skal oppgis i den relevante omdanningssektoren. 

Jern og stål: NACE-næring 24.1, 24.2, 24.3, 24.51 og 24.52. 

Kjemisk industri (herunder petrokjemisk) 

Kjemisk og petrokjemisk industri, NACE-næring 20 og 21. 

Ikke-jernholdige metaller 

Ikke-jernholding metall, NACE-næring 24.4, 24.53 og 24.54. 
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Ikke-metallholdige mineraler 

Glass, keramikk, sement og andre byggevarer, NACE-næring 23. 

Transportmidler 

Industri med tilknytning til transportmidler, NACE-næring 29 og 30. 

Maskiner 

Bearbeidede metallprodukter, maskiner og annet utstyr, unntatt transportmidler, NACE-næring 25, 26, 27 og 28. 

Bergverksdrift og utvinning 

NACE-næring 07 (unntatt 07.21), 08 (unntatt 08.92) og 09.9; omfatter ikke energiproduserende industri. 

Nærings- og nytelsesmidler: NACE-næring 10, 11 og 12. 

Papirmasse, papir og trykking 

Omfatter reproduksjon av innspilt lyd, bilde og data, NACE-næring 17 og 18. 

Trelast og trevarer (unntatt papirmasse og papir): NACE-næring 16. 

Bygge- og anleggsvirksomhet: NACE-næring 41, 42 og 43. 

Tekstil og lær, NACE-næring 13, 14 og 15. 

Ikke angitt annet sted — industri 

Forbruk i sektorer som ikke omfattes av ovenstående. 

Transportsektoren 

Energi som brukes til transport, uansett hvilken økonomisk sektor transporten foretas for, NACE-næring 49, 50 

og 51. 

Transportsektoren — jernbane 

Alle mengder som forbrukes i jernbanetransport, herunder til virksomhetens egne jernbaner, NACE-næring 49.1 

og 49.2. 

Transportsektoren — innenlands sjøfart 

Mengder som leveres til skip under et hvilket som helst flagg som ikke driver internasjonal sjøfart (se 

Internasjonal bunkring). Skillet mellom innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og ankomsthavn, og ikke 

skipets flagg eller nasjonalitet. NACE-næring 50. 

Transportsektoren — vei 

Mengder som brukes i veigående kjøretøyer. 

Omfatter drivstoff som brukes i landbrukskjøretøyer på større veier og smøremidler til bruk i veigående 

kjøretøyer. 

Omfatter ikke energi som brukes i stasjonære motorer (se Andre sektorer), traktorer som kjører utenfor større 

veier (se Landbruk), militære veigående kjøretøyer (se Andre sektorer — ikke angitt annet sted), bitumen som 

brukes som veidekke og energi som brukes i motorer på byggeplasser (se Industri, delsektor Bygge- og 

anleggsvirksomhet). NACE-næring 49.3 og 49.4. 

Transportsektoren — transport via rørledninger 

Mengder som brukes som energi til støtte for og drift av rørledninger som transporterer gasser, væsker, slam og 

andre varer, NACE-næring 49.5. 

Omfatter energi som brukes til pumpestasjoner og vedlikehold av rørledninger. 

Omfatter ikke energi som brukes til distribusjon av naturgass og framstilt gass via rørledninger, av varmtvann 

eller damp fra distributøren til sluttbrukere (oppgis under Energisektoren), energi som brukes til distribusjon av 

vann til private, industrielle, kommersielle eller andre brukere (oppgis under Private og offentlige tjenester) samt 

tap som oppstår under transporten mellom distributøren og sluttbrukerne (oppgis som distribusjonstap). 
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Transportsektoren — internasjonal luftfart 

Mengder flydrivstoff som leveres til luftfartøyer i internasjonal luftfart. Skillet mellom innenlands/internasjonal 

bør følge avgangs- og ankomststeder og ikke luftfartsselskapets nasjonalitet. Del av NACE-næring 51. 

Omfatter ikke drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer (oppgis under Transportsektoren 

— ikke angitt annet sted) og militær bruk av flydrivstoff (oppgis under Andre sektorer — ikke angitt annet sted). 

Transportsektoren — innenlands luftfart 

Mengder flydrivstoff som leveres til luftfartøyer i innenlands luftfart — kommersiell, privat, landbruksrelatert 

osv. Del av NACE-næring 51. 

Omfatter drivstoff som brukes til andre formål enn flyging, f.eks. prøving av motorer i prøvingsbenk. Skillet 

mellom innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og ankomststeder og ikke luftfartsselskapets nasjonalitet. 

Omfatter ikke drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer (oppgis under Transportsektoren 

— ikke angitt annet sted) og militær bruk av flydrivstoff (oppgis under Andre sektorer — ikke angitt annet sted). 

Transportsektoren — ikke angitt annet sted 

Mengder som brukes til transportvirksomhet som ikke er angitt annet sted. 

Omfatter drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer og drivstoff som brukes i havner til 

lossing av skip, f.eks. med kran. 

Mengdene som hører inn under denne overskriften skal oppgis. 

Andre sektorer 

Sektorer som ikke er uttrykkelig nevnt eller som ikke hører inn under energi, industri eller transport. 

Andre sektorer — private og offentlige tjenester 

Brensel som forbrukes av foretak og kontorer i offentlig og privat sektor. 

NACE-næring 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 og 99. 

Andre sektorer — husholdninger 

Her oppgis brensel som forbrukes av alle husholdninger, herunder «husholdninger med ansatte». NACE-næring 

97 og 98. 

Andre sektorer — landbruk/skogbruk 

Brensel som forbrukes av brukere innen landbruk, jakt og skogbruk, NACE-næring 01 og 02. 

Andre sektorer — fiske 

Brensel som leveres til innlandsfiske, kystfiske og dyphavsfiske. Fiske bør omfatte brensel som leveres til 

fartøyer, uansett flagg, som har bunkret i staten (herunder internasjonalt fiske), samt energi som brukes i 

fiskerinæringen. NACE-næring 03. 

Andre sektorer — ikke angitt annet sted 

Virksomhet som ikke er angitt annet sted. Denne kategorien omfatter militært forbruk av brensel i forbindelse 

med mobil eller stasjonær virksomhet (f.eks. skip, luftfartøyer, veigående kjøretøyer og energiforbruk i kaserner), 

uavhengig av om brenselet er beregnet på den aktuelle statens militære styrker eller en annen stats militære 

styrker. Dersom overskriften benyttes, skal innholdet forklares i rapporten. 

3.  ANDRE BEGREPER 

Følgende forkortelser anvendes: 

— TML: tetrametylbly 

— TEL: tetraetylbly 

— SBP: industrisprit (special boiling point) 
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— LPG: flytende petroleumsgass 

— NGL: våtgass 

— LNG: flytende naturgass 

— CNG: komprimert naturgass 

 ______  

  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/73 

 

«VEDLEGG B 

ÅRLIG ENERGISTATISTIKK 

I dette vedlegg beskrives omfang, enheter, rapporteringsperiode, hyppighet, frister og oversendingsformer for den 

årlige innsamlingen av energistatistikk. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette vedlegg. 

1.  FASTE FOSSILE BRENSEL OG FRAMSTILTE GASSER 

1.1.  Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter: 

Energiprodukt Definisjon 

1.  Antrasitt Høyverdig kull til industri- og husholdningsformål. Det har som regel under 

10 % flyktige bestanddeler og et høyt karboninnhold (ca. 90 % fast karbon). 

Øvre brennverdi er større enn 24 000 kJ/kg på askefri, men fuktig basis. 

2.  Forkoksingskull Bituminøst kull av en kvalitet som gjør det mulig å produsere koks som 

passer til bruk i masovn. Øvre brennverdi er større enn 24 000 kJ/kg på 

askefri, men fuktig basis. 

3.  Annet bituminøst kull 

(bituminøst steinkull) 

Kull som brukes til fyring i dampkjeler og som omfatter alt bituminøst kull 

som ikke hører inn under verken forkoksingskull eller antrasitt. 

Kjennetegnes ved et høyere innhold av flyktige bestanddeler enn antrasitt 

(over 10 %) og et lavere karboninnhold (under 90 % fast karbon). Øvre 

brennverdi er større enn 24 000 kJ/kg på askefri, men fuktig basis. Dersom 

bituminøst kull brukes i koksovner, bør det oppgis som forkoksingskull. 

4.  Subbituminøst kull Ikke-agglomerert kull med øvre brennverdi mellom 20000 kJ/kg og 24 000 

kJ/kg som inneholder over 31 % flyktige bestanddeler på tørr, mineralfri 

basis. 

5.  Brunkull Ikke-agglomerert kull med øvre brennverdi under 20 000 kJ/kg og over 

31 % flyktige bestanddeler på tørr, mineralfri basis. 

6.  Steinkullbriketter Et sammensatt brensel framstilt av småpartikler av steinkull og et tilsatt 

bindemiddel. Mengden produserte steinkullbriketter kan derfor være noe 

høyere enn den faktiske mengden kull som forbrukes i 

omdanningsprosessen. 

7.  Koksovnkoks Et fast produkt som dannes ved forkoksing av kull, hovedsakelig 

forkoksingskull, ved høy temperatur, med lavt innhold av vann og flyktige 

bestanddeler. Koksovnkoks brukes først og fremst som energikilde og 

kjemisk agens i jern- og stålindustrien. Koksgrus og metallurgisk koks hører 

inn under denne kategorien. 

Halvkoks (et fast produkt som dannes ved forkoksing av kull ved lav 

temperatur) bør oppgis i denne kategorien. Halvkoks brukes som 

husholdningsbrensel eller i selve omdanningsanlegget. Under denne 

overskriften inngår også koks, koksgrus og halvkoks framstilt av brunkull. 

8.  Gasskoks Biprodukt av steinkull til produksjon av husholdningsgass i gassverk. 

Gasskoks brukes til oppvarming. 



Nr. 62/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

Energiprodukt Definisjon 

9.  Steinkulltjære Resultatet av tørrdestillasjon av bituminøst kull. Steinkulltjære er et flytende 

biprodukt som oppstår ved destillasjon av kull til framstilling av koks i 

koksovnprosessen, eller som framstilles av brunkull (lavtemperaturtjære). 

Steinkulltjære kan destilleres ytterligere til forskjellige organiske produkter 

(f.eks. benzen, toluen og naftalen), som vanligvis bør oppgis som råstoff i 

petrokjemisk industri. 

10.  BKB 

(Brunkullbriketter) 

Brunkullbriketter er et sammensatt brensel framstilt av brunkull/ 

subbituminøst kull gjennom brikettering under høyt trykk uten tilsetning av 

bindemiddel. 

11.  Gass fra gassverk Omfatter alle typer gass produsert i offentlige eller private anlegg, hvis 

hovedformål er framstilling, transport og distribusjon av gass. Her inngår 

gass som framstilles ved forkoksing (herunder gass som produseres i 

koksverk og som overføres til kategorien gass fra gassverk), ved fullstendig 

forgassing med eller uten anriking med oljeprodukter (LPG, rester av 

brennolje osv.) og ved omforming og blanding av gasser og/eller luft, 

oppgitt i raden «Fra andre kilder». For omdanningssektoren oppgis mengden 

gass fra gassverk som overføres til kategorien blandet naturgass som skal 

distribueres og forbrukes via naturgassnettet. 

Produksjon av andre kullgasser (dvs. koksovngass, masovngass og gass fra 

oksygenstålovner) bør oppgis i sine respektive kolonner og ikke som 

produksjon av gass fra gassverk. Kullgassene som overføres til gassverk bør 

deretter oppgis (i sin egen kolonne) under Omdanningssektoren i raden for 

gassverk. Den samlede mengden gass fra gassverk som framkommer ved 

overføring av andre kullgasser, oppgis som produksjon i kategorien gass fra 

gassverk. 

12.  Koksovngass Dannes som et biprodukt ved framstilling av koksovnkoks til produksjon av 

jern og stål. 

13.  Masovngass Produseres under forbrenning av koks i masovner i jern- og stålindustrien. 

Gjenvinnes og brukes som brensel, delvis på anlegget og delvis i andre 

prosesser i stålindustrien eller i kraftverk som har det nødvendige utstyret 

for å brenne det. Brenselmengden bør oppgis på grunnlag av øvre 

brennverdi. 

14.  Andre gjenvunne gasser Biprodukt fra produksjon av stål i en oksygenstålovn, gjenvunnet når den 

forlater ovnen. Gassene kalles også konvertergass, LD-gass eller BOS-gass. 

Mengden gjenvunnet brensel oppgis på grunnlag av øvre brennverdi. 

Omfatter også ikke-spesifiserte framstilte gasser som ikke er angitt over, for 

eksempel brennbare gasser som framkommer av fast kull og som gjenvinnes 

ved framstillingsprosesser og kjemiske prosesser som ikke er nevnt andre 

steder. 

15.  Torv En brennbar, bløt, porøs eller sammenpresset sedimentær avleiring av 

planter med høyt vanninnhold (opptil 90 % i ubearbeidet tilstand), som er 

lett å skjære i og lys til mørk brun i fargen. Omfatter ikke torv som brukes til 

andre formål enn energiformål. 

Definisjonen berører ikke definisjonen av fornybare energikilder i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(1) og IPCCs retningslinjer fra 

2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser. 
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Energiprodukt Definisjon 

16.  Torvprodukter Produkter som for eksempel torvbriketter som er framstilt direkte eller 

indirekte av maskintorv og frest torv. 

17.  Oljeskifer og oljesand Oljeskifer og oljesand er sedimentære bergarter som inneholder organisk 

materiale i form av kerogen. Kerogen er et voksaktig hydrokarbonrikt 

materiale som anses som en forløper for råolje. Oljeskifer kan brennes 

direkte eller behandles ved oppvarming for å utvinne skiferolje. Skiferolje 

og andre produkter som oppstår ved omdanning til væske, bør oppgis på det 

årlige spørreskjemaet om olje under Andre hydrokarboner. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

1.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette vedlegg. 

1.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene 

1.  Produksjon 

1.1.  herav: under bakken 

Gjelder bare antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull og brunkull. 

1.2.  herav: i dagbrudd 

Gjelder bare antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull og brunkull. 

2.  Fra andre kilder 

Består av to deler: 

— gjenvunnet slam, mellomprodukter og andre lavverdige kullprodukter som ikke kan klassifiseres 

etter kulltype. Her inngår kull som gjenvinnes fra avfallshauger og andre avfallsbeholdere, 

— leveranser av brensel hvis produksjon inngår i en energibalanse for annet brensel, men hvis forbruk 

inngår i energibalansen for kull. 

2.1.  herav: fra oljeprodukter 

Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, torv, 

torvprodukter og oljeskifer og oljesand. 

F.eks. tilsetting av petroleumskoks til forkoksingskull beregnet på koksverk. 

2.2.  herav: fra naturgass 

Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, torv, 

torvprodukter og oljeskifer og oljesand. 

F.eks. tilsetting av naturgass i gassverkgass som er beregnet på direkte forbruk. 

2.3.  herav: fra fornybare energikilder 

Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, torv, 

torvprodukter og oljeskifer og oljesand. 

F.eks. industriavfall som bindemiddel ved framstilling av steinkullbriketter. 
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3.  Import 

4.  Eksport 

5.  Internasjonal bunkring 

6.  Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

7.  Bruttoforbruk 

8.  Statistiske forskjeller 

9.  Omdanningssektoren i alt 

Mengder brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi (f.eks. kull til elektrisk 

kraft, koksovngass til elektrisk kraft) eller til omdanning til avledede energiprodukter (f.eks. 

forkoksingskull til koks). 

9.1.  herav: hovednæringsprodusenters kraftverk 

9.2.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

9.3.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

9.4.  herav: egenprodusenters kraftverk 

9.5.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 

9.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

9.7.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

9.8.  herav: koksverk 

9.9.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

9.10.  herav: gassverk 

9.11.  herav: masovner 

Mengder forkoksingskull og/eller bituminøst kull samt koksovnkoks omdannet i masovner. Mengder 

som brukes som brensel til oppvarming og drift av masovner (f.eks. masovngass), oppgis ikke under 

Omdanningssektoren, men som forbruk under Energisektoren. 

9.12.  herav: omdanning av kull til væske 

Skiferolje og andre produkter som oppstår ved omdanning til væske, bør oppgis i henhold til kapittel 4 i 

dette vedlegg. 

9.13.  herav: til blandet naturgass 

Mengder kullgass som blandes med naturgass. 

9.14.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 

1.2.2. Energisektoren 

1.  Energisektoren i alt 
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1.1.  herav: kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

1.2.  herav: kullgruver 

1.3.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: masovner 

1.8.  herav: oljeraffinerier 

1.9.  herav: omdanning av kull til væske 

1.10.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

2.  Distribusjonstap 

Tap i forbindelse med transport og distribusjon, samt fakling av framstilte gasser. 

3.  Endelig forbruk i alt 

4.  Annen bruk enn energi i alt 

4.1.  herav: industri-, omdannings- og energisektorene 

Annen bruk enn energi i alle delsektorer under industri-, omdannings- og energisektorene, f.eks. kull 

som brukes til å framstille metanol eller ammoniakk. 

4.1.1.  Fra 4.1, herav: i petrokjemisk sektor 

Annen bruk enn energi, f.eks. bruk av kull som råstoff ved framstilling av gjødsel og ved framstilling av 

andre petrokjemiske produkter. 

4.2.  herav: Transportsektoren 

Annen bruk enn energi i alle delsektorer under transportsektoren. 

4.3.  herav: Andre sektorer 

Annen bruk enn energi i sektorene for private og offentlige tjenester, husholdning, landbruk og Ikke 

angitt annet sted — annet. 

1.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi 

1.  Endelig energiforbruk 

2.  Industrisektoren 

2.1.  herav: jern og stål 

2.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

2.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

2.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

2.5.  herav: transportmidler 
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2.6.  herav: maskiner 

2.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

2.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

2.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

2.10.  herav: trelast og trevarer 

2.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

2.12.  herav: tekstil og lær 

2.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

3.  Transportsektoren 

3.1.  herav: jernbanetransport 

3.2.  herav: innenlands sjøfart 

3.3.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

4.  Andre sektorer 

4.1.  herav: private og offentlige tjenester 

4.2.  herav: husholdningssektoren 

4.3.  herav: landbruk/skogbruk 

4.4.  herav: fiske 

4.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 

1.2.4. Import og eksport 

Import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat. 

Gjelder antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, steinkullbriketter, 

koksovnkoks, kulltjære, brunkullbriketter, torv, torvprodukter og oljeskifer og oljesand. 

1.3.  Brennverdi 

Gjelder antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, steinkullbriketter, 

koksovnkoks, gasskoks, kulltjære, brunkullbriketter, torv, torvprodukter og oljeskifer og oljesand. 

Både øvre og nedre brennverdi skal oppgis for følgende hovedaggregater: 

1.  Produksjon 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Brukt i koksverk 

5.  Brukt i masovner 
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6.  Brukt i hovednæringsprodusenters kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

7.  Brukt i industrien 

8.  Brukt til andre formål 

1.4.  Målenheter 

1.  Energimengder 103 tonn 

Unntak: For gasser (gass fra gassverk, koksovngass, masovngass, andre 

gjenvinnbare gasser) måles energiinnholdet direkte, og derfor skal enheten TJ 

brukes (basert på øvre brennverdi). 

2.  Brennverdi MJ/tonn 

1.5.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

2.  NATURGASS 

2.1.  Berørte energiprodukter 

Denne datainnsamlingen gjelder naturgass, som omfatter gasser som forekommer under jorden, enten flytende 

eller i gassform, og som hovedsakelig består av metan. 

Den omfatter både «ikke-assosiert» gass fra felter som utelukkende produserer hydrokarboner i gassform, og 

«assosiert» gass som produseres sammen med råolje, samt metan som utvinnes fra kullgruver (gruvegass) eller 

fra kullførende lag (gass i kull). 

Den omfatter ikke gasser som oppstår ved anaerob nedbryting av biomasse (f.eks. gass fra kommunalt avfall 

eller renseanlegg) eller gass fra gassverk. 

2.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

2.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene 

Det skal oppgis mengder for følgende aggregater uttrykt i både volum- og energienheter, herunder øvre og 

nedre brennverdier: 

1.  Innenlandsk produksjon 

All tørr, markedsferdig produksjon innenfor landegrensene, herunder produksjon offshore. Produksjonen 

måles etter rensing og utvinning av NGL og svovel. 

Omfatter ikke utvinningstap og mengder som reinjiseres, ventileres ut eller avfakles. 

Omfatter mengder som brukes i naturgassindustrien til gassutvinning, i rørledningsnett og i 

gassbehandlingsanlegg. 

1.1.  herav: assosiert gass 

Naturgass som produseres sammen med råolje. 

1.2.  herav: ikke-assosiert gass 

Naturgass fra felter som utelukkende produserer hydrokarboner i gassform. 

1.3.  herav: gruvegass 

Metan som produseres i kullgruver eller utvinnes fra kullførende lag, og som føres til overflaten i rør og 

forbrukes ved gruvene eller ledes i rør til forbrukerne. 
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2.  Fra andre kilder 

Brensel som blandes med naturgass og forbrukes som et blandingsprodukt. 

2.1.  herav: fra oljeprodukter 

LPG til oppgradering av kvaliteten, f.eks. varmeinnhold. 

2.2.  herav: fra kull 

Framstilt gass til blanding med naturgass. 

2.3.  herav: fra fornybare energikilder 

Biogass til blanding med naturgass. 

3.  Import 

4.  Eksport 

5.  Internasjonal bunkring 

6.  Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

7.  Bruttoforbruk 

8.  Statistiske forskjeller 

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 

9.  Gjenvinnbar gass: inngående og utgående lager 

Gassmengder som er tilgjengelige for leveranse i en hvilken som helst inn- og utlagringssyklus. Gjelder 

gjenvinnbar naturgass lagret i særlige lagringsanlegg (tomme gass- eller oljefelter, vannførende sjikt, 

salthuler, kaverner eller annet), samt lagring av LNG. Restgass skal ikke tas med. 

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 

10.  Ventilert gass 

Gassmengden som slippes ut i luften på produksjonsstedet eller gassbehandlingsanlegget. 

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 

11.  Avfaklet gass 

Gassmengden som avfakles på produksjonsstedet eller gassbehandlingsanlegget. 

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 

12.  Omdanningssektoren i alt 

Mengder brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi (f.eks. naturgass til 

elektrisk kraft) eller til omdanning til avledede energiprodukter (f.eks. naturgass til metanol). 

12.1.  herav: hovednæringsprodusenters kraftverk 

12.2.  herav: egenprodusenters kraftverk 

12.3.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

12.4.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 
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12.5.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

12.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

12.7.  herav: gassverk 

12.8.  herav: koksverk 

12.9.  herav: masovner 

12.10.  herav: gass til væske 

Mengder naturgass som brukes som innsatsvare for omdanning til væske, f.eks. mengder brensel som 

inngår i produksjonen ved omdanning til metanol. 

12.11.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 

2.2.2. Energisektoren 

1.  Energisektoren i alt 

1.1.  herav: kullgruver 

1.2.  herav: olje- og gassutvinning 

1.3.  herav: innsatsvarer til oljeraffinerier 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: masovner 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

1.8.  herav: omdanning til væske (LNG) eller gass 

1.9.  herav: gass til væske 

1.10.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

2.  Distribusjons- og transporttap 

2.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi 

Forbruk av naturgass må rapporteres separat for energibruk og (eventuelt) for annen bruk enn til energi, for 

følgende aggregater: 

1.  Endelig forbruk i alt 

Energiforbruk og annen bruk enn energi angis separat under denne overskriften. 

2.  Transportsektoren 

2.1.  herav: transport på vei 

Omfatter både CNG og biogass. 

2.1.1.  herav: andelen biogass i forbindelse med transport på vei 
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2.2.  herav: rørtransport 

2.3.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

3.  Industrisektoren 

3.1.  herav: jern og stål 

3.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

3.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

3.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

3.5.  herav: transportmidler 

3.6.  herav: maskiner 

3.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

3.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

3.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

3.10.  herav: trelast og trevarer 

3.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

3.12.  herav: tekstil og lær 

3.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

4.  Andre sektorer 

4.1.  herav: private og offentlige tjenester 

4.2.  herav: husholdningssektoren 

4.3.  herav: landbruk/skogbruk 

4.4.  herav: fiske 

4.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 

2.2.4. Import og eksport 

Her oppgis både samlet mengde naturgass og den andelen LNG utgjør, etter opprinnelsesstat for import og etter 

bestemmelsesstat for eksport. 

2.2.5. Gasslagringskapasitet 

1.  Navn 

Navnet på stedet der lagringsanlegget ligger. 

2.  Type 

Type lager, f.eks. tomme gassfelter, saltkaverner osv. 
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3.  Effektiv kapasitet 

Samlet gasslagringskapasitet, minus restgass. Restgass er den samlede gassmengden som til enhver tid 

må være til stede for å opprettholde et tilstrekkelig trykk i det underjordiske lageret samt en passende 

leveringskapasitet i hele produksjonssyklusen. 

4.  Største mengde 

Den største gassmengden som kan tas ut av det berørte lageret, noe som tilsvarer største mulige 

uttakskapasitet. 

2.3.  Målenheter 

1.  Energimengder Med mindre noe annet er angitt, skal naturgassmengder oppgis etter 

energiinnhold, dvs. i TJ, basert på øvre brennverdi. 

For å angi fysiske mengder brukes enheten 106 m3, idet det antas at gassen er 

underlagt referansevilkår (15 °C, 101,325 kPa). 

2.  Brennverdi KJ/m3, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 °C,  

101,325 kPa). 

3.  Effektiv lagringskapasitet 106 m3, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 °C,  

101,325 kPa). 

4.  Største mengde 106 m3 per dag, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 °C, 

101,325 kPa). 

2.4.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

3.  ELEKTRISK KRAFT OG VARME 

3.1.  Berørte energiprodukter 

Dette kapittel omfatter varme og elektrisk kraft. 

3.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares uttrykkelig i dette kapittel. Definisjonene og enhetene 

omhandlet i kapittel 1, 2, 4 og 5 gjelder energiprodukter som hører inn under faste brensel og framstilte gasser, 

naturgass, olje- og petroleumsprodukter samt fornybar energi og energi fra avfall. 

3.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene 

Følgende særlige definisjoner får anvendelse på aggregater for elektrisk kraft og varme i dette kapittel: 

— Bruttoproduksjon av elektrisk kraft: Den samlede produksjonen av elektrisk kraft fra alle 

generatoraggregater (herunder pumpekraftverk), målt ved hovedgeneratorenes utgangsterminaler. 

— Bruttoproduksjon av varme: Anleggets samlede produksjon av varme, herunder varme som brukes i 

anleggets hjelpeutstyr i form av et varmt fluid (romoppvarming, oppvarming av flytende brensel osv.), og 

tap i forbindelse med varmevekslingen mellom anlegget/nettet, samt varme fra kjemiske prosesser som 

brukes som en primær energiform. 

— Nettoproduksjon av elektrisk kraft: Bruttoproduksjonen av elektrisk kraft minus den elektriske kraften som 

absorberes i hjelpeutstyret samt tap i hovedtransformatorene. 

— Nettoproduksjon av varme: Varmemengden som leveres til distribusjonsnettet, målt som utgående og 

inngående varmestrøm. 

Aggregatene i neste tabell må oppgis separat for hovednæringsprodusenters anlegg og egenprodusenters anlegg. 

For de to anleggstypene må både brutto- og nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme ved behov oppgis 

separat for anlegg som produserer bare elektrisk kraft, kraftvarmeverk og for anlegg som produserer bare 

varme, for følgende aggregater:  



Nr. 62/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

1.  Samlet produksjon 

1.1.  herav: kjernekraft 

1.2.  herav: vannkraft 

1.2. 1. herav: den delen av vannkraft som produseres i pumpekraftverk 

1.3.  herav: jordvarme 

1.4.  herav: solenergi 

1.5.  herav: tidevanns-, bølge- og havenergi 

1.6.  herav: vind 

1.7.  herav: brensel som kan forbrennes 

Brensel som kan antennes eller brenne, dvs. reagere med oksygen og produsere en vesentlig 

temperaturøkning, og som kan forbrennes direkte med henblikk på produksjon av elektrisk kraft og/eller 

varme. 

1.8.  herav: varmepumper 

Varmeproduksjon fra varmepumper oppgis bare dersom varmen selges til tredjemenn (dvs. når 

produksjonen hører inn under omdanningssektoren). 

1.9.  herav: elektrokjeler 

Varmemengder fra elektrokjeler der produksjonen selges til tredjemenn. 

1.10.  herav: varme fra kjemiske prosesser 

Varme fra prosesser som forløper uten tilførsel av energi, f.eks. en kjemisk reaksjon. 

Omfatter ikke spillvarme fra energidrevne prosesser, som bør oppgis som varme produsert med det 

aktuelle brenslet. 

1.11.  herav: andre kilder (angis nærmere) 

Aggregatene i neste tabell må oppgis som samlede mengder, fordelt på elektrisk kraft og varme, dersom det er 

relevant. For de første tre aggregatene i tabellen nedenfor bør mengdene beregnes på grunnlag av og stemme 

overens med verdiene som ble oppgitt i forrige tabell. 

1.  Samlet bruttoproduksjon 

2.  Eget forbruk ved anlegget 

3.  Samlet nettoproduksjon 

4.  Import 

Se også forklaring under 5 «Eksport». 

5.  Eksport 

Mengder av elektrisk kraft anses som importert eller eksportert når de har passert statens politiske 

grenser, uansett om de er tollklarert eller ikke. Dersom elektrisk kraft passerer i transitt gjennom en stat, 

bør mengden rapporteres som både import og eksport. 

6.  Brukt i varmepumper 

7.  Brukt i elektriske dampkjeler 
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8.  Brukt i pumpekraftverk 

9.  Brukt til produksjon av elektrisk kraft 

10.  Tilført energi 

For elektrisk kraft: den samlede nettoproduksjonen av elektrisk kraft fra alle kraftverk i staten, minus 

den mengden som samtidig er brukt i varmepumper, elektriske dampkjeler og pumpekraftverk, samt 

minus eller pluss henholdsvis eksport eller import. 

For varme: den samlede nettoproduksjonen av varme, beregnet på salg, fra alle anlegg i staten, minus 

den varmen som er brukt til produksjon av elektrisk kraft, og minus eller pluss henholdsvis eksport eller 

import. 

11.  Overførings- og distribusjonstap 

Alle tap i forbindelse med transport og distribusjon av elektrisk kraft og varme. 

For elektrisk kraft omfattes tap i transformatorer som ikke anses som integrerte deler av kraftverkene. 

12.  Samlet forbruk (beregnet) 

13.  Statistiske forskjeller 

14.  Samlet forbruk (observert) 

Produsert elektrisk kraft, solgt varme og anvendte brenselmengder, herunder samlet energi for hver kategori fra 

brenslene som er oppført i neste tabell, må oppgis separat for hovednæringsprodusenter og egenprodusenter. For 

de to anleggstypene må produksjonen av elektrisk kraft og varme ved behov oppgis separat for anlegg som 

produserer (bare) elektrisk kraft, for kraftvarmeverk og for anlegg som produserer (bare) varme: 

1.  Faste brensel og framstilte gasser: 

1.1.  Antrasitt 

1.2.  Forkoksingskull 

1.3.  Annet bituminøst kull 

1.4.  Subbituminøst kull 

1.5.  Brunkull 

1.6.  Torv 

1.7.  Steinkullbriketter 

1.8.  Koksovnkoks 

1.9.  Gasskoks 

1.10.  Steinkulltjære 

1.11.  BKB (brunkullbriketter) 

1.12.  Gass fra gassverk 

1.13.  Koksovngass 
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1.14.  Masovngass 

1.15.  Andre gjenvunne gasser 

1.16.  Torvprodukter 

1.17.  Oljeskifer og oljesand 

2.  Olje- og petroleumsprodukter: 

2.1.  Råolje 

2.2.  NGL 

2.3.  Raffinerigass 

2.4.  LPG 

2.5.  Nafta 

2.6.  Jetparafin 

2.7.  Annen parafin 

2.8.  Bensin/diesel (destillert brennolje) 

2.9.  Tung brennolje 

2.10.  Bitumen (herunder Orimulsion) 

2.11.  Petroleumskoks 

2.12.  Andre oljeprodukter 

3.  Naturgass 

4.  Fornybar energi og energi fra avfall 

4.1.  Industriavfall (ikke fornybart) 

4.2.  Kommunalt avfall (fornybart) 

4.3.  Industriavfall (ikke fornybart) 

4.4.  Fast biodrivstoff 

4.5.  Biogass 

4.6.  Biodiesel 

4.7.  Andre typer flytende biodrivstoff 

3.2.2. Forbruk av elektrisk kraft og varme i energisektoren 

1.  Energisektoren i alt 

Omfatter ikke anleggets eget forbruk, energi som brukes i pumpekraftverk, varmepumper og elektriske 

kjeler. 

1.1.  herav: kullgruver 

1.2.  herav: olje- og gassutvinning 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/87 

 

1.3.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: masovner 

1.8.  herav: oljeraffinerier 

1.9.  herav: kjernekraftindustrien 

1.10.  herav: anlegg for omdanning av kull til væske 

1.11.  herav: anlegg for omdanning til væske (LNG)/gjenforgassing 

1.12.  herav: forgassingsanlegg (biogass) 

1.13.  herav: gass til væske 

1.14.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

1.15.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

3.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi 

1.  industrisektoren 

1.1.  herav: jern og stål 

1.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

1.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

1.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

1.5.  herav: transportmidler 

1.6.  herav: maskiner 

1.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

1.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

1.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

1.10.  herav: trelast og trevarer 

1.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

1.12.  herav: tekstil og lær 

1.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

2.  Transportsektoren 

2.1.  herav: jernbanetransport 

2.2.  herav: rørtransport 



Nr. 62/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

2.3.  herav: veitransport 

2.4.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

3.  Husholdningssektoren 

4.  Private og offentlige tjenester 

5.  Landbruk/skogbruk 

6.  Fiske 

7.  Ikke angitt annet sted — annet 

3.2.4. Import og eksport 

Import og eksport av energimengder med elektrisk kraft og varme etter stat. 

3.2.5. Egenprodusenterts nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme 

Nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme for egenprodusenter av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat 

for kraftvarmeverk, anlegg som produserer (bare) elektrisk kraft og anlegg som produserer (bare) varme, for 

følgende anlegg eller virksomheter: 

1.  Energisektoren i alt 

1.1.  herav: kullgruver 

1.2.  herav: olje- og gassutvinning 

1.3.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: masovner 

1.8.  herav: oljeraffinerier 

1.9.  herav: anlegg for omdanning av kull til væske 

1.10.  herav: anlegg for omdanning til væske (LNG)/gjenforgassing 

1.11.  herav: forgassingsanlegg (biogass) 

1.12.  herav: gass til væske 

1.13.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

1.14.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

2.  Transportsektoren 

2.1.  herav: jernbanetransport 

2.2.  herav: rørtransport 

2.3.  herav: veitransport 

2.4.  herav: ikke angitt annet sted — transport 
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3.  Alle andre sektorer: identisk med listen over aggregater under «3.2.3 Opplysninger om sluttbruk av 

energi». 

3.3.  Strukturelle data om produksjon av elektrisk kraft og varme 

3.3.1. Netto høyeste elektriske kapasitet og toppbelastning 

Kapasiteten skal rapporteres for 31. desember i det relevante rapporteringsåret. 

Omfatter elektrisk kapasitet for både rene kraftverk og kraftvarmeverk. 

Netto høyeste elektriske kapasitet er summen av netto høyeste elektriske kapasitet for alle verk målt enkeltvis i 

en bestemt driftsperiode. I denne perioden antas driften å være kontinuerlig: i praksis 15 timer eller mer per dag. 

Netto høyeste kapasitet er den største effekten som kan antas å være bare aktiv effekt, som kan leveres 

kontinuerlig med alle anlegg i drift ved tilknytningspunktet til nettet. Toppbelastningen defineres som den 

høyeste effektverdien som tas opp eller leveres av et nett eller en kombinasjon av nett i den aktuelle staten. 

Netto høyeste kapasitet må oppgis for både hovednæringsprodusenter og egenprodusenter: 

1.  Sum 

2.  Kjernekraft 

3.  Vannkraft 

3.1.  herav: blandede anlegg 

3.2.  herav: rene pumpekraftverk 

4.  Jordvarme 

5.  Solceller 

6.  Termisk solenergi 

7.  Tidevanns-, bølge- og havenergi 

8.  Vind 

9.  Brensel som kan forbrennes 

9.1.  herav: dampenergi 

9.2.  herav: forbrenningsmotor 

9.3.  herav: gassturbin 

9.4.  herav: kombinert syklus 

9.5.  herav: andre 

Angis nærmere dersom overskriften benyttes. 

Følgende opplysninger om toppbelastning må oppgis for nettverket: 

10.  Toppbelastning 

11.  Tilgjengelig kapasitet på tidspunktet for toppbelastning 

12.  Dato og tidspunkt for toppbelastningen 

  



Nr. 62/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

3.3.2. Netto høyeste elektriske kapasitet for brensel som kan forbrennes 

Netto høyeste elektriske kapasitet for brensel som kan forbrennes, må oppgis både for hovednæringsprodusenter 

og egenprodusenter, fordelt på de forskjellige typene av anlegg fyrt med ett eller flere brensel i tabellen 

nedenfor. For alle anlegg fyrt med flere typer brensel skal det oppgis hvilket brensel som brukes som primært 

brensel og hvilke typer som er underordnede. 

1.  Anlegg fyrt med ett brensel: 

1.1.  Fyrt med kull eller kullprodukter 

Omfatter koksovngass, masovngass og gass fra oksygenstålovn. 

1.2.  Fyrt med flytende brensel 

Omfatter raffinerigass. 

1.3.  Fyrt med naturgass 

Omfatter gass fra gassverk. 

1.4.  Fyrt med torv 

1.5.  Fyrt med fornybare brensel og avfall 

2.  Anlegg fyrt med flere typer brensel, faste og flytende 

3.  Anlegg fyrt med flere typer brensel, faste og naturgass 

4.  Anlegg fyrt med flere typer brensel, flytende og naturgass 

5.  Anlegg fyrt med flere typer brensel, faste, flytende og naturgass 

Systemer fyrt med flere typer brensel omfatter bare enheter som kan brenne mer enn én brenseltype 

kontinuerlig. Anlegg med separate enheter for ulike brensel, bør fordeles på de relevante kategoriene av anlegg 

fyrt med ett brensel. 

3.4.  Opplysninger om kjernekraft 

Følgende opplysninger om sivil bruk av kjernekraft må oppgis: 

1. Anrikingskapasitet 

Årlig separasjonskapasitet ved anrikingsanlegg i drift (isotopseparasjon av uran). 

2. Produksjonskapasitet for ferske brenselelementer 

Årlig produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av brensel. Omfatter ikke anlegg for 

framstilling av MOX-brensel. 

3. Produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av MOX-brensel 

Årlig produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av MOX-brensel. MOX-brensel inneholder en 

blanding av plutonium og uran (blandingsoksid). 

4. Produksjon av ferske brenselelementer 

Produksjon av ferdige ferske brenselelementer i anlegg for framstilling av kjernebrensel. Dette 

omfatter ikke staver eller andre delprodukter. Anlegg som framstiller MOX-brensel omfattes heller 

ikke. 

5. Produksjon av MOX-brenselelementer 

Framstilling av ferdige ferske brenselelementer i anlegg for framstilling av MOX-brensel. Dette 

omfatter ikke staver eller andre delprodukter. 
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6. Produksjon av kjernekraftvarme 

Den samlede mengde varme som produseres av kjernereaktorer for produksjon av elektrisk kraft eller 

andre nyttige anvendelser av varme. 

7. Gjennomsnittlig årlig utbrenning av oppbrukte, bestrålte brenselelementer 

Beregnet gjennomsnitt for utbrenningen av brenselelementer som er endelig tatt ut av 

kjernekraftreaktorene i løpet av det aktuelle referanseåret. Dette omfatter ikke brenselelementer som er 

tatt ut midlertidig og som sannsynligvis vil bli satt inn igjen senere. 

8. Produksjon av uran og plutonium i bearbeidingsanlegg 

Uran og plutonium som produseres i bearbeidingsanlegg i løpet av referanseåret. 

9. Bearbeidingsanleggenes kapasitet (uran og plutonium) 

Årlig bearbeidingskapasitet for uran og plutonium. 

3.5.  Målenheter 

1.  Energimengder Elektrisk kraft: GWh 

Varme: TJ 

Faste brensel og framstilte gasser: målenhetene i kapittel 1 i dette vedlegg får 

anvendelse. 

Naturgass: målenhetene i kapittel 2 i dette vedlegg får anvendelse. 

Olje- og petroleumsprodukter: målenhetene i kapittel 4 i dette vedlegg får 

anvendelse. 

Fornybar energi og avfall: målenhetene i kapittel 5 i dette vedlegg får 

anvendelse. 

Uran og plutonium: tHM (tonn tungmetall). 

2.  Kapasitet Produksjon av elektrisk kraft: MWe 

Produksjon av varme: MWt 

Anrikingskapasitet (isotopseparasjon av uran): tSWU (tonn 

separasjonsenheter). 

Produksjonskapasitet for brenselelementer: tHM (tonn tungmetall). 

3.6.  Unntak og fritak 

Frankrike er unntatt fra å rapportere aggregatene for varme. Unntaket bortfaller når Frankrike er i stand til å 

framlegge denne rapporten, og i alle tilfeller ikke senere enn fire år etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

4.  OLJE- OG PETROLEUMSPRODUKTER 

4.1.  Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter: 

Energiprodukt Definisjon 

1.  Råolje Råolje er en mineralolje av naturlig opprinnelse som inneholder en blanding 

av hydrokarboner og tilhørende urenheter, som svovel. Den forekommer i 

flytende form ved normalt trykk og normal temperatur ved jordoverflaten, og 

dens fysiske egenskaper (tetthet, viskositet osv.) varierer sterkt. Denne 

kategorien omfatter kondensater som gjenvinnes fra assosiert og ikke-

assosiert gass i tilknytning til feltet/konsesjonsområdet når disse er iblandet 

den kommersielle råoljen. 
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Energiprodukt Definisjon 

2.  NGL NGL er flytende eller kondenserte hydrokarboner som er gjenvunnet fra 

naturgass i separasjons- eller gassbehandlingsanlegg. NGL omfatter etan, 

propan, butan (vanlig og isobutan), (iso-)pentan og tyngre fraksjoner (iblant 

kalt naturbensin eller kondensat). 

3.  Raffineriråstoffer Et raffineriråstoff er en bearbeidet olje beregnet på videre behandling (f.eks. 

direktedestillert brennolje eller vakuumgassolje), men ikke blanding med 

andre produkter. Ved viderebehandlingen omdannes den til en eller flere 

komponenter og/eller ferdige produkter. Definisjonen omfatter også 

produkter som den petrokjemiske industrien returnerer til raffineriene (f.eks. 

pyrolysebensin, C4-fraksjoner samt fraksjoner av gassolje og brennolje). 

4.  Tilsetningsstoffer/ 

oksygenater 

Tilsetningsstoffer er hydrokarbonfrie forbindelser som tilsettes eller blandes 

med et produkt for å endre forbrenningsegenskapene (oktan, cetan, 

kuldeegenskaper osv.): 

— oksygenater, som alkoholer (metanol, etanol), etere (f.eks. MTBE 

(metyltertiærbutyleter), ETBE (etyltertiærbutyleter), TAME 

(tertiæramylmetyleter)), 

— estere (f.eks. rapsolje eller dimetylester osv.), 

— kjemiske forbindelser (f.eks. TML (tetrametylbly), TEL (tetraetylbly) og 

detergenter). 

Merknad: Mengder av tilsetningsstoffer/oksygenater (alkoholer, etere, estere 

og andre kjemiske forbindelser) som rapporteres i denne kategorien, bør 

gjelde mengder som er beregnet på iblanding i brensel eller til brenselbruk. 

4.1.  herav: biodrivstoff Biobensin og biodiesel. Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi 

fra avfall, får anvendelse. 

Mengden flytende biodrivstoff som rapporteres i denne kategorien, gjelder 

biodrivstoffet og ikke den samlede væskemengden som biodrivstoffene 

iblandes. 

Omfatter ikke handel med biodrivstoff som ikke er blandet med 

transportdrivstoff (dvs. i ren form); de skal rapporteres som angitt i kapittel 5. 

Biodrivstoff som inngår som bestanddeler i transportdrivstoff, rapporteres 

under det relevante produktet med en angivelse av andelen som biodrivstoffet 

utgjør. 

5.  Andre hydrokarboner Syntetisk råolje framstilt av tjæresand, skiferolje osv., væsker fra omdanning 

av kull til væske (se kapittel 1), produksjon av væsker ved omdanning av 

naturgass til bensin (se kapittel 2), hydrogen og emulgerte oljer (f.eks. 

Orimulsion). 

Omfatter ikke produksjon av oljeskifer, der kapittel 1 får anvendelse. 

Produksjon av skiferolje (bearbeidet produkt) skal rapporteres som «fra andre 

kilder» i kategorien «Andre hydrokarboner». 

6.  Raffinerigass (ikke 

kondensert) 

Raffinerigass omfatter en blanding av ikke-kondenserbare gasser som i 

hovedsak består av hydrogen, metan, etan og olefiner som framkommer ved 

destillasjon av råolje eller bearbeiding av oljeprodukter (f.eks. krakking) i 

raffinerier. Omfatter også gasser som tilbakeføres fra den petrokjemiske 

industrien. 

7.  Etan Et naturlig rettkjedet hydrokarbon i gassform (C2H6) utvunnet fra strømmer 

av naturgass og raffinerigass. 
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Energiprodukt Definisjon 

8.  LPG LPG er lette parafinske hydrokarboner som oppstår i raffineriprosessene, ved 

råoljestabilisering og ved behandling av naturgass. De består i hovedsak av 

propan (C3H8) og butan (C4Hl0) eller en kombinasjon av disse. De kan også 

inneholde propylen, butylen, isopropylen og isobutylen. LPG kondenseres 

vanligvis under trykk for transport og lagring. 

9.  Nafta Nafta er et råstoff beregnet på enten petrokjemisk industri (f.eks. framstilling 

av etylen eller aromater) eller bensinproduksjon gjennom reformering eller 

isomerisering i raffineriet. 

Nafta inneholder stoffer i destillasjonsintervallet mellom 30 °C og 210 °C 

eller i en del av dette intervallet. 

10.  Motorbensin Motorbensin består av en blanding av lette hydrokarboner som destilleres ved 

mellom 35 °C og 215 °C. Brukes som drivstoff i motorer med gnisttenning. 

Motorbensin kan inneholde tilsetningsstoffer, oksygenater og oktanforhøyere, 

herunder blyforbindelser som TEL og TML. 

Omfatter blandingskomponenter for motorbensin (unntatt 

tilsetningsstoffer/oksygenater), f.eks. alkylater, isomerat, reformat, krakket 

bensin beregnet på bruk som ferdig motorbensin. 

10.1.  herav: biobensin Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi fra avfall, får 

anvendelse. 

11.  Flybensin Motorbensin spesielt tilpasset stempelmotorer for fly, med et oktantall som er 

tilpasset motoren, et frysepunkt på – 60 °C og et destillasjonsintervall som 

vanligvis ligger på mellom 30 °C og 180 °C. 

12.  Jetbensin 

 (jetdrivstoff av nafta 

eller JP4) 

Omfatter alle lette hydrokarbonoljer til bruk i flyturbinmotorer, med et 

destillasjonsintervall på mellom 100 °C og 250 °C. De framstilles ved å 

blande parafin og bensin eller nafta i et forhold som gjør at innholdet av 

aromater ikke overstiger 25 volumprosent og damptrykket ligger på mellom 

13,7 kPa og 20,6 kPa. 

13.  Jetparafin Destillat til bruk i flyturbinmotorer. Det har samme destillasjonsintervall 

mellom 150 °C og 300 °C (normalt ikke over 250 °C) og flammepunkt som 

parafin. Videre har det bestemte spesifikasjoner (f.eks. frysepunkt), fastsatt 

av International Air Transport Association (IATA). 

Omfatter blandingskomponenter for parafin. 

13.1.  Biojetparafin Flytende biodrivstoff framstilt av biomasse som er blandet med eller som 

erstatter jetparafin. 

14.  Annen parafin Raffinert petroleumsdestillat til bruk i andre sektorer enn luftfart. Destilleres 

mellom 150 °C og 300 °C. 

15.  Gassolje/dieselolje 

 (destillert brennolje) 

Gassolje/dieselolje er i hovedsak et mellomtungt destillat som destilleres ved 

mellom 180 °C og 380 °C. Omfatter blandingskomponenter. Det finnes flere 

kvaliteter, avhengig av bruksområde: 

15.1.  herav: autodiesel Dieselolje for veigående kjøretøyer med dieselmotor med kompresjons-

tenning (biler, lastebiler osv.), vanligvis med lavt svovelinnhold. 
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Energiprodukt Definisjon 

15.1.1.  herav fra 15.1: 

biodiesel 

Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi fra avfall, får 

anvendelse. 

15.2  herav: fyringsolje og 

annen gassolje 

Lett fyringsolje til industriell eller kommersiell bruk, diesel som brukes i skip 

og i jernbanetransport, annen gassolje, herunder tunge gassoljer som 

destilleres ved mellom 380 °C og 540 °C og som brukes som råstoff i den 

petrokjemiske industrien. 

16.  Brennolje Alle rester av (tunge) brennoljer (herunder brennoljer som framstilles ved 

blanding). Den kinematiske viskositeten er høyere enn 10 cSt ved 80 °C. 

Flammepunktet er alltid høyere enn 50 °C og tettheten er alltid større enn 

0,90 kg/l 

16.1.  herav: lavt 

svovelinnhold 

Tung brennolje med et svovelinnhold på under 1 %. 

16.2.  herav: høyt 

svovelinnhold 

Tung brennolje med et svovelinnhold på 1 % eller mer. 

17.  White-spirit og SBP Raffinerte mellomdestillater som destilleres i samme intervall som 

nafta/parafin. Inndeles i følgende: 

— Industrisprit (SBP): Lette oljer som destilleres ved mellom 30 °C and 

200 °C. Industrisprit finnes i 7 eller 8 kvaliteter, avhengig av hvor i 

intervallet destillasjonen stanses. Kvalitetene defineres i henhold til 

temperaturforskjellen mellom destillasjonspunktene for 5 volumprosent 

og 90 volumprosent (ikke over 60 °C). 

— White-spirit: Industrisprit med et flammepunkt på over 30 °C. 

Destillasjonsintervallet for white-spirit er 135 °C til 200 °C. 

18.  Smøremidler Hydrokarboner som framstilles av biprodukter fra destillasjon, og som i 

hovedsak brukes til å redusere friksjon mellom kontaktflater. 

Omfatter alle ferdige kvaliteter av smøreoljer, fra spindelolje til sylinderolje, 

samt oljer som brukes i smørefett, motoroljer og alle kvaliteter av baseoljer 

for smøreoljer. 

19.  Bitumen Et fast, halvfast eller tyktflytende hydrokarbon med kolloidal struktur og 

brun til sort farge, som forekommer som en rest ved destillasjon av råolje, 

gjennom vakuumdestillasjon av oljerester fra atmosfærisk destillasjon. 

Bitumen kalles ofte asfalt og brukes i hovedsak til veibygging og taktekking. 

Omfatter fluidisert bitumen og bitumenløsninger. 

20.  Parafinvokser Dette er mettede, alifatiske hydrokarboner. Voksene er rester som utvinnes 

ved avvoksing av smøreoljer. De har en krystallstruktur av varierende 

grovhet avhengig av kvalitet. De kjennetegnes ved at de er fargeløse, luktfrie 

og gjennomskinnelige, og smeltepunktet er over 45 °C. 

21.  Petroleumskoks Svart, fast biprodukt utvunnet ved krakking og forkoksing av 

petroleumsbasert råstoff, vakuumrester, tjære og bek i prosesser som 

forsinket forkoksing eller væskeforkoksing. Det består i hovedsak av karbon 

(90–95 %) og har et lavt askeinnhold. Det brukes som råstoff i koksverk i 

stålindustrien samt til oppvarming, elektrodeframstilling og kjemikalie-

produksjon. De viktigste kvalitetene er «grønn koks» og «kalsinert koks». 
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Energiprodukt Definisjon 

 Omfatter «katalysatorkoks» som avsettes på katalysatoren under 

raffineringen. Denne koksen kan ikke gjenvinnes og forbrennes som regel 

som raffineribrensel. 

22.  Andre produkter Alle produkter som ikke er uttrykkelig nevnt ovenfor, for eksempel tjære og 

svovel. 

Omfatter aromater (f.eks. BTX eller bensen, toluen og xylen) og olefiner 

(f.eks. propylen) som produseres i raffinerier. 

4.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

4.2.1. Forsyning av råolje, NGL, råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer og andre hydrokarboner 

Følgende tabell gjelder råolje, NGL, råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer/oksygenater (og deres bioandel) 

og andre hydrokarboner: 

1.  Innenlandsk produksjon 

Gjelder ikke råstoffer til raffinerier og biodrivstoff. 

2.  Fra andre kilder. Tilsetningsstoffer, biodrivstoff og andre hydrokarboner, hvis produksjon er omfattet av 

andre brenselbalanser. 

Gjelder ikke råolje, NGL og råstoffer til raffinerier. 

2.1.  herav: fra kull 

Omfatter væsker som produseres i anlegg for omdanning av kull til væske og flytende produkter fra 

koksverk. 

2.2.  herav: fra naturgass 

Framstilling av syntetisk bensin kan kreve naturgass som råstoff. Gassmengden som går med til 

framstilling av metanol, oppgis i samsvar med kapittel 2, mens metanoltilgangen oppgis her. 

2.3.  herav: fra fornybare energikilder 

Omfatter biodrivstoff som skal blandes med drivstoff for transport. 

Produksjonen oppgis i samsvar med kapittel 5, mens mengdene beregnet på blanding oppgis her. 

3.  Mengder tilbakeført fra petrokjemisk sektor 

Ferdige eller halvferdige produkter som sluttbrukerne sender tilbake til raffineriene for bearbeiding, 

blanding eller salg. De er som regel biprodukter fra petrokjemiske framstillingsprosesser. 

Gjelder bare råstoffer til raffinerier. 

4.  Overførte produkter 

Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, 

uten levering til sluttbrukerne. 

Gjelder bare råstoffer til raffinerier. 

5.  Import og eksport 

Omfatter mengder av råolje og produkter som importeres eller eksporteres i henhold til avtaler om 

bearbeiding (dvs. raffinering på oppdrag). Råolje og NGL bør rapporteres i henhold til første 

opprinnelsesstat, og råstoffer til raffinerier og ferdige produkter bør rapporteres i henhold til siste 

avsenderstat. 
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Omfatter alle flytende gasser (f.eks. LPG) som utvinnes ved gjenforgassing av importert LNG, og 

petroleumsprodukter som importeres eller eksporteres direkte av den petrokjemiske industri. 

Merknad: All handel med biodrivstoff som ikke er blandet med transportdrivstoff (dvs. i ren form), bør 

rapporteres i spørreskjemaet om fornybare energikilder. 

Reeksport av olje som er importert med tanke på bearbeiding i frisoner, bør tas med som en eksport av 

produktet fra bearbeidingsstaten til den endelige bestemmelsesstaten. 

6.  Direkte bruk 

Råolje, NGL, tilsetningsstoffer og oksygenater (og den delen av dem som er biodrivstoff) samt andre 

hydrokarboner som brukes direkte uten bearbeiding i oljeraffinerier. 

Omfatter råolje som brukes til produksjon av elektrisk kraft. 

7.  Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

8.  Beregnet tilførsel til raffinerier 

 Den samlede mengden produkter som ifølge beregningene er tilført raffineriprosessen. Den defineres 

som: 

 innenlandsk produksjon + fra andre kilder + mengder tilbakeført fra industri + overførte 

produkter + import – eksport – direkte bruk + lagerendringer 

9.  Statistiske forskjeller 

Beregnet tilførsel til raffinerier minus den observerte tilførselen. 

10.  Observert tilførsel til raffinerier 

Mengder som er registrert som tilført raffinerier. 

11.  Raffineritap 

Forskjellen mellom tilførsel til raffinerier (observert) og brutto raffineriproduksjon. I 

destillasjonsprosessen kan det forekomme tap på grunn av fordamping. Tap rapporteres med positive 

tall. Volumene kan øke, men ikke massen. 

12.  Inngående og utgående samlede lagre på nasjonalt territorium 

Alle lagre på nasjonalt territorium, herunder lagre som tilhører staten, storforbrukere eller 

lagervirksomheter, lagre ombord på sjøgående fartøyer som anløper havn, lagre i frisoner og lagre som 

forvaltes for tredjemenn, uansett om det skjer i henhold til en bilateral avtale mellom regjeringer eller 

ikke. Med inngående og utgående menes henholdsvis den første og siste dagen i rapporteringsperioden. 

13.  Nedre brennverdi 

Produksjon, import og eksport, og samlet gjennomsnitt. 

4.2.2. Forsyning av oljeprodukter 

Følgende tabell gjelder ferdige produkter (raffinerigass, etan, LPG, nafta, motorbensin og andelen biobensin, 

flybensin, jetbensin, jetparafin og dets bioandel, annen parafin, gassolje/dieselolje, brennolje med lavt og høyt 

svovelinnhold, white-spirit og SBP, smøremidler, bitumen, parafinvokser, petroleumskoks og andre produkter). 

Råolje og NGL som forbrennes direkte, bør inkluderes under leveranser av ferdige produkter og overføring 

mellom produkter.  
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1. Råvaretilgang 

Omfatter mengder av innenlandsk og importert råolje (herunder kondensat) og innenlandsk NGL som 

forbrukes direkte uten å bli bearbeidet i et oljeraffineri, og mengder som tilbakeføres fra petrokjemisk 

industri, som selv om de ikke er råvarer, forbrukes direkte. 

2. Brutto raffineriproduksjon 

Produksjon av ferdige produkter i et raffineri eller et blandingsanlegg. 

Omfatter raffineribrensel, men ikke raffineritap. 

3. Resirkulerte produkter 

Ferdige produkter som etter å ha blitt levert til sluttbrukerne én gang, passerer markedsføringsnettet en 

andre gang (f.eks. brukte smøremidler som bearbeides på nytt). Det bør skilles mellom disse mengdene 

og mengder som tilbakeføres fra petrokjemisk industri. 

4. Raffineribrensel 

Petroleumsprodukter som brukes til driften av et raffineri. 

Omfatter ikke produkter som brukes av oljeselskaper til andre formål enn raffinering, f.eks. bunkring 

eller i oljetankskip. 

Omfatter brensel som brukes i raffinerienes produksjon av elektrisk kraft og varme for salg. 

4.1. herav: til produksjon av elektrisk kraft 

Mengder som brukes til å produsere elektrisk kraft i kraftverk ved raffinerier. 

4.2. herav: til produksjon i kraftvarmeverk 

Mengder som brukes i kraftvarmeverk ved raffinerier. 

4.3. herav: til varmeproduksjon 

Mengder som brukes til å produsere varme ved raffinerier. 

5. Import og eksport 

6. Internasjonal bunkring 

7. Overføring mellom produkter 

Mengder som omklassifiseres, enten fordi spesifikasjonene er blitt endret eller fordi de er blitt blandet 

med et annet produkt. 

En negativ oppføring for et produkt oppveies av en eller flere positive oppføringer for ett eller flere 

produkter og omvendt, og den samlede nettoeffekten bør være null. 

8. Overførte produkter 

Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, 

uten levering til sluttbrukerne. 

9. Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

10. Beregnede brutto innenlandske leveranser 

Dette defineres som: 

råvaretilgang + brutto raffineriproduksjon + resirkulerte produkter – raffineribrensel + import – eksport 

– internasjonal bunkring + overføring mellom produkter – overførte produkter + lagerendringer 
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11. Statistiske forskjeller 

Beregnede brutto innenlandske leveranser minus de observerte leveransene. 

12. Observerte brutto innenlandske leveranser 

Observerte leveranser av ferdige petroleumsprodukter fra primærkilder (f.eks. raffinerier, 

blandingsanlegg osv.) til hjemmemarkedet. 

Tallet kan avvike fra det beregnede tallet bl.a. på grunn av forskjeller i dekning og/eller forskjeller i 

definisjonene i de ulike rapporteringssystemene. 

12.1. herav: bruttoleveranser til petrokjemisk sektor 

Mengder brensel som leveres til petrokjemisk sektor. 

12.2. herav: energibruk i petrokjemisk sektor 

Mengder olje som brukes som brensel i petrokjemiske prosesser som dampkrakking. 

12.3. herav: annen bruk enn energibruk i petrokjemisk sektor 

Mengder olje som brukes i petrokjemisk sektor til produksjon av etylen, propylen, butylen, syntetisk 

gass, aromater, butadien og andre hydrokarbonbaserte råstoffer i prosesser som dampkrakking og 

dampreformering og i anlegg til framstilling av aromater. Omfatter ikke oljemengder som brukes til 

brensel. 

13. Mengder tilbakeført fra petrokjemisk sektor til raffinerier 

14. Inngående og utgående lager 

Alle lagre på nasjonalt territorium, herunder lagre som tilhører staten, storforbrukere eller 

lagervirksomheter, lagre ombord på sjøgående fartøyer som anløper havn, lagre i frisoner og lagre som 

forvaltes for tredjemenn, uansett om det skjer i henhold til en bilateral avtale mellom regjeringer eller 

ikke. Med inngående og utgående menes henholdsvis den første og siste dagen i rapporteringsperioden. 

15. Lagerendringer i offentlige anlegg 

Endringer i lagre som eies av offentlige anlegg og som ikke inngår i lagernivåer eller lagerendringer 

som rapporteres ellers. Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

Omfatter råolje og NGL som forbrennes direkte, dersom det er relevant. 

16. Nedre brennverdi for brutto innenlandske leveranser 

4.2.3. Brutto innenlandske leveranser etter sektor 

I følgende tabeller skal følgende aggregater rapporteres for råolje, NGL, raffinerigass, etan, LPG, nafta, 

summen av motorbensin og biobensin, flybensin, jetbensin, summen av jetparafin og biobensin, annen parafin, 

gassolje/dieselolje (og andelen av autodiesel, fyringsolje og annen gassolje, biodiesel og gassolje/dieselolje som 

ikke er biodrivstoff), samlet brennolje (herunder andelen med lavt og høyt svovelinnhold), white-spirit og SBP, 

smøremidler, bitumen, parafinvoks, petroleumskoks, andre oljeprodukter. 

Både mengdene til energibruk og til annen bruk enn energi og totalsummen av disse skal angis. 

1.  Omdanningssektoren i alt 

Den samlede mengden brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi. 

1.1.  herav: hovednæringsprodusenters kraftverk 
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1.2.  herav: egenprodusenters kraftverk 

1.3.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

1.4.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 

1.5.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

1.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

1.7.  herav: gassverk/forgassingsanlegg 

1.8.  herav: blandet naturgass 

1.9.  herav: koksverk 

1.10.  herav: masovner 

1.11.  herav: petrokjemisk industri 

1.12.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.13.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 

2.  Energisektoren i alt 

Den samlede mengden som brukes som energi i energisektoren. 

2.1.  herav: kullgruver 

2.2.  herav: olje- og gassutvinning 

2.3.  herav: koksverk 

2.4.  herav: masovner 

2.5.  herav: gassverk 

2.6.  herav: kraftverk 

Kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk. 

2.7.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

3.  Distribusjonstap 

Tap som forekommer utenfor raffineriet i forbindelse med transport og distribusjon. 

Omfatter tap i rørsystemet. 

4.  Endelig energiforbruk 

5.  Industrisektoren 

5.1.  herav: jern og stål 

5.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

5.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

5.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

5.5.  herav: transportmidler 
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5.6.  herav: maskiner 

5.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

5.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

5.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

5.10.  herav: trelast og trevarer 

5.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

5.12.  herav: tekstil og lær 

5.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

6.  Transportsektoren 

6.1.  herav: internasjonal luftfart 

6.2.  herav: innenlands luftfart 

6.3.  herav: veitransport 

6.4.  herav: jernbanetransport 

6.5.  herav: innenlands sjøfart 

6.6.  herav: rørtransport 

6.7. herav: ikke angitt annet sted — transport 

7.  Andre sektorer 

7.1.  herav: private og offentlige tjenester 

7.2.  herav: husholdningssektoren 

7.3.  herav: landbruk/skogbruk 

7.4.  herav: fiske 

7.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 

8.  Annen bruk enn energi i alt 

Mengder som brukes som råstoffer i de ulike sektorene og ikke forbrukes som brensel eller omdannes til 

et annet brensel. Disse mengdene inngår i aggregatene ovenfor. 

8.1.  herav: omdanningssektoren 

8.2.  herav: energisektoren 

8.3.  herav: transportsektoren 

8.4.  herav: industrisektoren 

8.4.1.  Industrisektoren, herav: kjemisk industri (herunder petrokjemisk) 

8.5.  herav: andre sektorer 
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4.2.4. Import og eksport 

Import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat. Se også merknader til 4.2.1, aggregat 5. 

4.3.  Målenheter 

1.  Energimengder 103 tonn 

2.  Brennverdi MJ/tonn 

4.4.  Unntak og fritak 

Kypros er fritatt for å rapportere aggregatene i punkt 4.2.3 under avsnitt 4 (Andre sektorer) og 5 (Annen bruk 

enn energi i alt); bare de samlede verdiene skal oppgis. 

Kypros er i tre år etter ikrafttredelsen av denne forordning fritatt for å rapportere aggregatene i punkt 4.2.3 i 

avsnitt 2 (Industrisektoren) og 3 (Transportsektoren); bare de samlede verdiene skal oppgis i denne perioden. 

5.  FORNYBAR ENERGI OG ENERGI FRA AVFALL 

5.1.  Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter: 

Energiprodukt Definisjon 

1.  Vannkraft Potensiell og kinetisk energi i vann som omdannes til elektrisk kraft i 

vannkraftverk. Pumpekraftverk må inkluderes. Produksjonen skal rapporteres 

for anlegg i størrelsesklasse < 1 MW, 1 til < 10 MW og ≥ 10 MW samt fra 

pumpekraftverk. 

2.  Jordvarme Energi som avgis av jordskorpen som varme, som regel i form av varmt vann 

eller damp. Denne energiproduksjonen er differansen mellom entalpien i 

væsken som produseres i borehullet, og entalpien i væsken som til slutt 

disponeres. Energien utnyttes på egnede steder: 

— til produksjon av elektrisk kraft ved hjelp av tørrmettet damp eller 

saltlake med høy entalpi etter fordamping, 

— direkte som varme til fjernvarme, landbruk osv. 

3.  Solenergi Solstråling som utnyttes til produksjon av varmtvann og elektrisk kraft. Denne 

energiproduksjonen er den varmen som er tilgjengelig for 

varmeoverføringsmediet, dvs. innfallende solenergi minus tap i optikk og 

solfangere. Passiv solenergi til direkte oppvarming, nedkjøling og belysning 

av boliger eller andre bygninger omfattes ikke. 

3.1.  herav: solceller Sollys som omdannes til elektrisk kraft ved hjelp av solceller, vanligvis 

framstilt av halvledermateriale som produserer elektrisk kraft når de 

eksponeres for lys. 

3.2.  herav: termisk 

solenergi 

Varme fra solstråling. Kan bestå av: 

a)  soldrevne termoelektriske anlegg, eller 

b)  utstyr til produksjon av varmtvann for husholdninger eller for 

årstidsbestemt oppvarming av svømmebassenger (f.eks. flate solfangere, i 

hovedsak av typen termosifong). 

4.  Tidevanns-, bølge- og 

havenergi 

Mekanisk energi fra tidevannsbevegelser, bølger eller havstrømmer som 

utnyttes til produksjon av elektrisk kraft. 

5.  Vind Vindens kinetiske energi som utnyttes til produksjon av elektrisk kraft i 

vindturbiner. 
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Energiprodukt Definisjon 

6.  Industriavfall (ikke 

fornybart) 

Ikke-fornybart industriavfall (fast eller flytende) som forbrennes direkte til 

produksjon av elektrisk kraft og/eller varme. Anvendt brenselmengde oppgis 

på grunnlag av nedre brennverdi. Fornybart industriavfall bør rapporteres i 

kategoriene Fast biomasse, Biogass og/eller Flytende biodrivstoff. 

7.  Kommunalt avfall: Avfall som produseres av husholdninger, sykehus og servicesektoren, og som 

forbrennes i særlige anlegg. Rapporteres på grunnlag av nedre brennverdi. 

7.1.  herav: fornybart Den delen av husholdningsavfallet som er av biologisk opprinnelse. 

7.2.  herav: ikke-fornybart Den delen av husholdningsavfallet som ikke er av biologisk opprinnelse. 

8.  Fast biodrivstoff: Omfatter organisk, ikke-fossilt materiale av biologisk opprinnelse som kan 

brukes som brensel i produksjon av varme eller elektrisk kraft. Omfatter: 

8.1.  herav: trekull Et fast restprodukt som framkommer ved tørrdestillasjon og pyrolyse av tre og 

annet vegetabilsk materiale. 

9.  Biogass: Gass som i hovedsak består av metan og karbondioksid og dannes ved 

anaerob nedbrytning av biomasse. 

10.  Flytende biodrivstoff Mengdene av flytende biodrivstoff som rapporteres i denne kategorien, bør 

gjelde mengden av biodrivstoff og ikke den samlede væskemengden som 

biodrivstoffene iblandes. Når det gjelder import og eksport av flytende 

biodrivstoff skal bare de mengder som ikke er blitt blandet med 

transportdrivstoff, oppgis (dvs. i ren form). Flytende biodrivstoff som er 

blandet med transportdrivstoff, rapporteres sammen med oljeopplysningene i 

kapittel 4. 

Omfatter følgende typer flytende biodrivstoff: 

10.1.  herav: biobensin Denne kategorien omfatter bioetanol (etanol framstilt av biomasse og/eller 

den biologisk nedbrytbare delen av avfall), biometanol (metanol framstilt av 

biomasse og/eller den biologisk nedbrytbare delen av avfall), bio-ETBE 

(etyltertiærbutyleter framstilt av bioetanol; volumandelen bio-ETBE som 

beregnes som biodrivstoff er 47 %) samt bio-MTBE (metyltertiærbutyleter 

framstilt av biometanol: volumandelen bio-MTBE som beregnes som 

biodrivstoff er 36 %). 

10.1.1.  Biobensin, herav: 

bioetanol 

Etanol framstilt av biomasse og/eller den biologisk nedbrytbare delen av 

avfall. 

10.2.  herav: biodiesel Denne kategorien omfatter biodiesel (en metylester framstilt av vegetabilsk 

eller animalsk olje, av dieselkvalitet), biodimetyleter (dimetyleter framstilt av 

biomasse), Fischer-Tropsch (Fischer-Tropsch framstilt av biomasse), 

kaldpresset bioolje (olje framstilt av oljefrø bare gjennom mekanisk 

behandling) samt alle andre typer flytende biodrivstoff som tilsettes, blandes 

med eller brukes direkte som transportdiesel. 

10.3.  biojetparafin Flytende biodrivstoff framstilt av biomasse som er blandet med eller som 

erstatter jetparafin. 

10.4.  andre typer flytende 

biodrivstoff 

Flytende biodrivstoff som brukes direkte som drivstoff, men som ikke 

omfattes av biobensin eller biodiesel. 
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5.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

5.2.1. Bruttoproduksjon av elektrisk kraft og varme 

Elektrisk kraft og varme som produseres med energiproduktene nevnt i punkt 5.1 (unntatt trekull, biobensin og 

biojetparafin) må, når det er relevant, oppgis hver for seg: 

— for hovednæringsprodusenters og egenprodusenters anlegg, 

— for anlegg som produserer bare elektrisk kraft, anlegg som produserer bare varme og for kraftvarmeverk. 

Dette kravet gjelder ikke trekull. For flytende biodrivstoff gjelder det ikke biobensin og biojetparafin. For 

vannkraft må opplysningene deles inn i anlegg med en elektrisk effekt på inntil 1 MW, mellom 1 og 10 MW og 

over 10 MW. 

5.2.2. Forsynings- og omdanningssektorene 

For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og 

hav samt vindkraft) skal mengdene som brukes i forsynings- og omdanningssektorene oppgis for følgende 

aggregater: 

1.  Produksjon 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

5.  Bruttoforbruk 

6.  Statistiske forskjeller 

7.  Omdanningssektoren i alt 

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til omdanning av primære energiformer til 

sekundære (f.eks. gass fra fyllplasser til elektrisk kraft) eller omdannes til avledede energiprodukter 

(f.eks. biogass brukt til blandet naturgass). 

7.1.  herav: hovednæringsprodusenters kraftverk 

7.2.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

7.3.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

7.4.  herav: egenprodusenters kraftverk 

7.5.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 

7.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

7.7.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere steinkullbriketter. Fornybare 

energikilder og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i 

energisektoren. 
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7.8.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere brunkullbriketter. Fornybare 

energikilder og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i 

energisektoren. 

7.9.  herav: gass fra gassverk 

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere gass fra gassverk. Fornybare 

energikilder og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i 

energisektoren. 

7.10.  herav: masovner 

Mengder av fornybare energikilder (f.eks. trekull) omdannet i masovner. 

Fornybar energi som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i 

energisektoren. 

7.11.  herav: blandingsanlegg for naturgass 

Mengder av biogass som blandes med naturgass og tilføres naturgassnettet. 

7.12.  herav: blanding med motorbensin/diesel/parafin 

Mengder av flytende biodrivstoff som ikke leveres til forbruk, men brukes sammen med andre 

petroleumsprodukter som rapporteres i spørreskjemaet om olje. 

7.13.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

Mengder av tre som brukes til produksjon av trekull. 

7.14.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 

5.2.3. Energisektoren 

For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og 

hav samt vindkraft) skal mengdene som brukes i energisektoren eller til endelig forbruk oppgis for følgende 

aggregater: 

1.  Energisektoren i alt 

Fornybare energikilder og avfall som forbrukes i energiindustrien i forbindelse med 

omdanningsvirksomhet. For eksempel fornybare energikilder og avfall som brukes til oppvarming, 

belysning eller drift av pumper/kompressorer. 

Mengder av fornybare energikilder og avfall som omdannes til andre energiformer, bør rapporteres 

under omdanningssektoren. 

1.1.  herav: anlegg for omdanning til gass 

1.2.  herav: offentlige kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

1.3.  herav: kullgruver 

1.4.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.5.  herav: koksverk 

1.6.  herav: oljeraffinerier 

1.7.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.8.  herav: gass fra gassverk 

1.9.  herav: masovner 
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1.10.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

1.11.  herav: ikke angitt annet sted 

2.  Distribusjonstap 

Alle tap i forbindelse med transport og distribusjon. 

5.2.4. Sluttbruk av energi 

For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og 

hav samt vindkraft) skal mengdene oppgis for følgende aggregater: 

1.  Endelig energiforbruk 

2.  Industrisektoren 

2.1.  herav: jern og stål 

2.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

2.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

2.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

2.5.  herav: transportmidler 

2.6.  herav: maskiner 

2.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

2.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

2.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

2.10.  herav: trelast og trevarer 

2.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

2.12.  herav: tekstil og lær 

2.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

3.  Transportsektoren 

3.1.  herav: jernbanetransport 

3.2.  herav: veitransport 

3.3.  herav: innenlands sjøfart 

3.4.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

4.  Andre sektorer 

4.1.  herav: private og offentlige tjenester 

4.2.  herav: husholdningssektoren 

4.3.  herav: landbruk/skogbruk 
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4.4.  herav: fiske 

4.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 

5.2.5. Anleggenes tekniske egenskaper 

Produksjonskapasiteten for elektrisk kraft skal oppgis ved utgangen av rapporteringsåret for følgende 

kategorier: 

1.  Vannkraft 

Kapasiteten skal rapporteres for anlegg i størrelsesklasse < 1 MW, 1 til < 10 MW og ≥ 10 MW, for 

blandede anlegg, for rene pumpekraftverk og for alle anlegg under ett. Ved angivelsen av anleggenes 

størrelsesklasse skal det ikke tas hensyn til pumpekraftverkenes kapasitet. 

2.  Jordvarme 

3.  Solceller 

4.  Termisk solenergi 

5.  Tidevanns-, bølge- og havenergi 

6.  Vind 

7.  Industriavfall (ikke fornybart) 

8.  Kommunalt avfall 

9.  Fast biodrivstoff 

10.  Biogass 

11.  Biodiesel 

12.  Andre typer flytende biodrivstoff 

Samlet areal med installerte solfangere skal oppgis. 

Produksjonskapasiteten for følgende biodrivstoff skal oppgis: 

1.  Biobensin 

2.  Biodiesel 

3.  Biojetparafin 

4.  Andre typer flytende biodrivstoff 

5.2.6. Import og eksport 

For følgende produkter skal import oppgis etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat: 

1.  Biobensin 

1.1.  herav: bioetanol 

2.  Biojetparafin 

3.  Biodiesel 

4.  Andre typer flytende biodrivstoff 

5.  Trepelleter 
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5.2.7. Produksjon av faste biodrivstoff og biogasser 

Produksjonen av følgende produkter skal oppgis: 

1.  Faste biodrivstoff (unntatt trekull) 

1.1.  herav: brennved, flis og biprodukter 

1.1.1.  Fra brennved, flis og biprodukter, herav: trepelleter 

1.2.  herav: svart avlut 

1.3.  herav: bagasse 

1.4.  herav: animalsk avfall 

1.5.  herav: annet vegetabilsk materiale og rester 

2.  Biogass fra anaerob gjæring 

2.1.  herav: gass fra fyllplasser 

2.2.  herav: gass fra slam fra renseanlegg 

2.3.  herav: annen biogass fra anaerob gjæring 

3.  Biogass fra varmebehandlingsprosesser 

5.3.  Brennverdi 

Det skal oppgis gjennomsnittlige nedre brennverdier for følgende produkter: 

1.  Biobensin 

2.  Bioetanol 

3.  Biodiesel 

4.  Biojetparafin 

5.  Andre typer flytende biodrivstoff 

6.  Trekull 

5.4.  Målenheter 

1.  Produksjon av elektrisk 

kraft 

MWh 

2.  Produksjon av varme TJ 

3.  Fornybare energiprodukter Biobensin, biodiesel og andre typer flytende biodrivstoff: tonn 

Trekull: 1 000 tonn 

Alle andre: TJ (basert på nedre brennverdi) 

4.  Solfangere, areal 1 000 m2 

5.  Anleggskapasitet Biodrivstoff: tonn/år 

Alle andre: MWe 

6.  Brennverdi KJ/kg (nedre brennverdi) 
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5.5.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

6.  BESTEMMELSER SOM FÅR ANVENDELSE 

Følgende bestemmelser får anvendelse på datainnsamlingen som beskrevet i samtlige foregående kapitler: 

1.  Rapporteringsperiode: 

Ett kalenderår (1. januar til 31. desember). 

2.  Hyppighet 

Årlig. 

3.  Frist for overføring av data 

30. november i året som følger rapporteringsperioden. 

4.  Overføringsformat og -metode 

Overføringsformatet skal være i samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av 

Eurostat. 

Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal. 

 ______  
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VEDLEGG C 

MÅNEDLIG ENERGISTATISTIKK 

I dette vedlegg beskrives omfang, enheter, rapporteringsperiode, hyppighet, frister og oversendingsformer for den 

månedlige innsamlingen av energistatistikk. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette vedlegg. 

1.  FASTE BRENSEL 

1.1.  Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter: 

Energiprodukt Definisjon 

1.  Steinkull Kull med en øvre brennverdi som er lik eller over 20 000 kJ/kg på 

askefri, men fuktig basis, og en gjennomsnittlig tilfeldig 

vitrinittrefleksjon på minst 0,6 prosent 

2.  Brunkull Ikke-agglomerert kull med øvre brennverdi under 20 000 kJ/kg og over 

31 % flyktige bestanddeler på tørr, mineralfri basis. 

3.  Torv En brennbar, bløt, porøs eller sammenpresset fossil sedimentær avleiring 

av planter med høyt vanninnhold (opptil 90 prosent i ubearbeidet 

tilstand), som er lett å skjære i og lys til mørk brun i fargen. Omfatter 

ikke torv som brukes til andre formål enn energiformål. Omfatter frest 

torv. 

4.  Steinkullbriketter Et sammensatt brensel framstilt av småpartikler av steinkull og et tilsatt 

bindemiddel. 

5.  BKB 

(brunkullbriketter) 

Brunkullbriketter er et sammensatt brensel framstilt av 

brunkull/subbituminøst kull gjennom brikettering under høyt trykk uten 

tilsetning av bindemiddel. 

6.  Koks Et fast produkt som dannes ved forkoksing av kull, hovedsakelig 

forkoksingskull, ved høy temperatur, med lavt innhold av vann og 

flyktige bestanddeler. Koksovnkoks brukes først og fremst som 

energikilde og kjemisk agens i jern- og stålindustrien. Koksgrus og 

metallurgisk koks hører inn under denne kategorien. Halvkoks (et fast 

produkt som dannes ved forkoksing av kull ved lav temperatur) bør 

oppgis i denne kategorien. Halvkoks brukes som husholdningsbrensel 

eller i selve omdanningsanlegget. Denne overskriften dekker også koks, 

koksgrus, gasskoks og halvkoks framstilt av brunkull. 

1.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette vedlegg. 

1.2. 1. Forsyningssektoren 

Følgende aggregater gjelder steinkull, brunkull og torv: 

1.  Produksjon 

2.  Gjenvinningsprodukter (gjelder bare steinkull) 

Slam og skifer fra avfall gjenvunnet i gruver. 
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3.  Import i alt 

4.  Eksport i alt 

5.  Lagre: 

— Ved periodens begynnelse 

— Ved periodens slutt 

— Lagerendringer 

Dette er de mengder som innehas av gruver og importører. 

Omfatter ikke forbrukernes lagre (f.eks. kraftverkenes og koksverkenes lagre), bortsett fra lagre hos 

forbrukere som importerer direkte. 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

6.  Beregnede innenlandske leveranser. 

Den samlede mengden produkter som ifølge beregningene er levert til innenlandsk forbruk. Den 

defineres som: 

produksjon + gjenvinningsprodukter + import – eksport + lagerendringer 

7.  Statistiske forskjeller. 

Tilsvarer beregnede innenlandske leveranser minus observerte innenlandske leveranser. 

Gjelder bare steinkull. 

8.  Observerte innenlandske leveranser. 

Mengder som leveres til det innenlandske marked. Tilsvarer summen av leveransene til ulike typer 

forbrukere. Det kan forekomme forskjell mellom beregnede og observerte leveranser. 

Gjelder bare steinkull. 

8.1.  herav: leveranser til hovednæringsprodusenters kraftverk 

8.2.  herav: leveranser til koksverk 

8.3.  herav: leveranser til anlegg for steinkullbriketter 

Mengder som brukes til omdanning i anlegg for steinkullbriketter (anlegg ved gruver og andre anlegg). 

8.4.  herav: leveranser til hele industrien 

8.5.  herav: andre leveranser (tjenester, husholdninger osv.) 

Mengder av brensel til husholdninger (herunder kull til personalet i kullgruver og tilknyttede anlegg), 

tjenester (forvaltning, butikker osv.) samt til sektorer som ikke er angitt annet sted. 

Følgende aggregater gjelder koks, steinkullbriketter og brunkullbriketter: 

1.  Produksjon 

2.  Import i alt 

3.  Eksport i alt 
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4.  Lagre: 

— Ved periodens begynnelse 

— Ved periodens slutt 

— Lagerendringer 

Mengder som oppbevares ved koksverk (koks) og anlegg for steinkullbriketter (steinkullbriketter). 

Omfatter ikke forbrukernes lagre, bortsett fra lagre hos forbrukere som importerer direkte. 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

5.  Beregnede innenlandske leveranser 

 Den samlede mengden produkter som ifølge beregningene er levert til innenlandsk forbruk. Den 

defineres som: 

 produksjon + import – eksport + lagerendringer  

6.  Leveranser til jern- og stålindustrien (gjelder bare koks) 

1.2.2. Import 

Det skal oppgis import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat for steinkull. 

1.3.  Målenheter 

Alle produktmengder oppgis i 103 tonn. 

1.4.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

2.  ELEKTRISK KRAFT 

2.1.  Berørte energiprodukter 

Dette kapittelet omfatter elektrisk kraft. 

2.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis. 

2.2.1. Produksjonssektoren 

For følgende aggregater skal både brutto- og nettomengde oppgis: 

1.  Produksjon av elektrisk kraft i alt 

1.1.  herav: kjernekraft 

1.2.  herav: vannkraft 

1.2.1.  Fra 1.2, herav: den delen av vannkraft som produseres i pumpekraftverk 

1.3.  herav: jordvarme 

1.4.  herav: konvensjonell varmekraft 

1.5.  herav: vind 

I tillegg skal følgende mengder elektrisk kraft oppgis: 

2.  Import 

2.1.  herav: import innenfor EU 
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3.  Eksport 

3.1.  herav: eksport utenfor EU 

4.  Brukt i pumpekraftverk 

5.  Bruk i det indre marked 

Dette beregnes som: 

Nettoproduksjon i alt + import – eksport – bruk i pumpekraftverk.  

Når det gjelder brenselforbruket til hovednæringsprodusenter, gjelder følgende aggregater (se vedlegg B for 

definisjon av brunkull og vedlegg C for definisjon av steinkull): 

6.  Hovednæringsprodusentenes brenselforbruk i alt 

Den samlede mengden brensel som forbrukes til å produsere elektrisk kraft og varme som skal selges 

bare til tredjemann. 

6.1.  herav: steinkull 

6.2.  herav: brunkull 

6.3.  herav: petroleumsprodukter 

6.4.  herav: naturgass 

6.5.  herav: avledede gasser (framstilte gasser) 

6.6.  herav: andre brensel 

2.2.2. Hovednæringsprodusenters brensellagre 

Med hovednæringsprodusenter menes offentlige anlegg som produserer elektrisk kraft ved hjelp av brensel. 

Følgende utgående lagre (lagre ved utgangen av rapporteringsmåneden) skal oppgis: 

1.  Steinkull 

2.  Brunkull 

3.  Petroleumsprodukter 

2.3.  Målenheter 

1.  Energimengder Elektrisk kraft: GWh 

Steinkull, brunkull og petroleumsprodukter: både 103 tonn og TJ på 

grunnlag av nedre brennverdi. 

Naturgass og avledede gasser: TJ på grunnlag av øvre brennverdi. 

Andre brensel: TJ på grunnlag av nedre brennverdi. 

Kjernekraftvarme: TJ. 
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2.  Lagre 103 tonn 

2.4.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

3.  OLJE- OG PETROLEUMSPRODUKTER 

3.1.  Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter, som er definert i 

vedlegg B kapittel 4: råolje, NGL, råstoffer til raffinerier, andre hydrokarboner, raffinerigass (ikke flytende), 

etan, LPG, nafta, motorbensin, flybensin, jetbensin (jetdrivstoff av nafta eller JP4), jetparafin, annen parafin, 

gassolje/dieselolje (destillert brennolje), transportdiesel, fyringsolje og annen gassolje, brennolje (både med lavt 

og høyt svovelinnhold), white-spirit og industrisprit, smøremidler, bitumen, parafinvokser og petroleumskoks. 

Når det er relevant, skal motorbensin oppgis i følgende to kategorier: biobensin og bensin som ikke er 

biobensin; jetparafin oppgis i følgende to kategorier: biojetparafin og jetparafin som ikke er biojetparafin; 

gassolje/dieselolje oppgis i følgende fire kategorier: autodiesel, oppvarmings- og annen gassolje, biodiesel og 

gassolje/dieselolje som ikke er biodrivstoff. 

«Andre produkter» omfatter både mengder som oppfyller definisjonen i vedlegg B kapittel 4 samt mengder av 

white-spirit og industrisprit, smøremidler, bitumen og parafinvokser. Disse produktene skal ikke oppgis separat. 

3.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

3.2.1. Forsyningssektoren 

Følgende tabell gjelder bare råolje, NGL, råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer/oksygenater, biodrivstoff og 

andre hydrokarboner: 

1.  Innenlandsk produksjon 

Gjelder ikke råstoffer til raffinerier. 

2.  Fra andre kilder 

Tilsetningsstoffer, biodrivstoff og andre hydrokarboner, hvis produksjon er omfattet av andre 

brenselbalanser. 

Gjelder ikke råolje, NGL og råstoffer til raffinerier. 

3.  Mengder tilbakeført fra petrokjemisk sektor 

Ferdige eller halvferdige produkter som sluttbrukerne sender tilbake til raffineriene for bearbeiding, 

blanding eller salg. De er som regel biprodukter fra petrokjemiske framstillingsprosesser. Gjelder bare 

råstoffer til raffinerier. 

4.  Overførte produkter 

Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, 

uten levering til sluttbrukerne. 

Gjelder bare råstoffer til raffinerier. 

5.  Import og eksport 

Omfatter mengder av råolje og produkter som importeres eller eksporteres i henhold til avtaler om 

bearbeiding (dvs. raffinering på oppdrag). Råolje og NGL bør rapporteres i henhold til første 

opprinnelsesstat, og råstoffer til raffinerier og ferdige produkter bør rapporteres i henhold til siste 

avsenderstat. 
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Omfatter alle flytende gasser (f.eks. LPG) som utvinnes ved gjenforgassing av importert LNG, og 

petroleumsprodukter som importeres eller eksporteres direkte av den petrokjemiske industri. 

Merknad: All handel med biodrivstoff som ikke er blandet med transportdrivstoff (dvs. i ren form), bør 

rapporteres i spørreskjemaet om fornybare energikilder. 

6.  Direkte bruk 

Råolje, NGL og andre hydrokarboner som brukes direkte uten bearbeiding i oljeraffinerier. 

Omfatter råolje som brukes til produksjon av elektrisk kraft. 

7.  Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et positivt tall og lageravgang som et negativt tall. 

8.  Beregnet tilførsel til raffinerier 

 Den samlede mengden produkter som ifølge beregningene er tilført raffineriprosessen. Den defineres 

som: 

 innenlandsk produksjon + fra andre kilder + mengder tilbakeført fra industri + overførte 

produkter + import – eksport – direkte bruk – lagerendringer 

9.  Statistiske forskjeller 

Beregnet tilførsel til raffinerier minus den observerte tilførselen. 

10.  Observert tilførsel til raffinerier 

Mengder som er registrert som tilført raffinerier. 

11.  Raffineritap 

Forskjellen mellom tilførsel til raffinerier (observert) og brutto raffineriproduksjon. I 

destillasjonsprosessen kan det forekomme tap på grunn av fordamping. Tap rapporteres med positive 

tall. Volumene kan øke, men ikke massen. 

Følgende tabell gjelder ikke råstoffer til raffinerier og tilsetningsstoffer/oksygenater: 

1.  Råvaretilgang 

Omfatter mengder av innenlandsk og importert råolje (herunder kondensat) og innenlandsk NGL som 

forbrukes direkte uten å bli bearbeidet i et oljeraffineri, og mengder som tilbakeføres fra petrokjemisk 

industri, som selv om de ikke er råvarer, forbrukes direkte. 

2.  Brutto raffineriproduksjon 

Produksjon av ferdige produkter i et raffineri eller et blandingsanlegg. 

Omfatter raffineribrensel, men ikke raffineritap. 

3.  Resirkulerte produkter 

Ferdige produkter som etter å ha blitt levert til sluttbrukerne én gang, passerer markedsføringsnettet en 

andre gang (f.eks. brukte smøremidler som bearbeides på nytt). Det bør skilles mellom disse mengdene 

og mengder som tilbakeføres fra petrokjemisk industri. 

4.  Raffineribrensel 

Petroleumsprodukter som brukes til driften av et raffineri. 

Omfatter ikke produkter som brukes av oljeselskaper til andre formål enn raffinering, f.eks. bunkring 

eller i oljetankskip. 

Omfatter brensel som brukes i raffinerienes produksjon av elektrisk kraft og varme for salg. 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/115 

 

5.  Import og eksport 

6.  Internasjonal bunkring 

7.  Overføring mellom produkter 

Mengder som omklassifiseres, enten fordi spesifikasjonene er blitt endret eller fordi de er blitt blandet 

med et annet produkt. 

En negativ oppføring for et produkt oppveies av en eller flere positive oppføringer for ett eller flere 

produkter og omvendt, og den samlede nettoeffekten bør være null. 

8.  Overførte produkter 

Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, 

uten levering til sluttbrukerne. 

9.  Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et positivt tall og lageravgang som et negativt tall. 

10.  Beregnede brutto innenlandske leveranser 

 Dette defineres som: 

 råvaretilgang + brutto raffineriproduksjon + resirkulerte produkter – raffineribrensel + import – eksport 

– internasjonal bunkring + overføring mellom produkter – overførte produkter – lagerendringer 

11.  Statistiske forskjeller 

Beregnede brutto innenlandske leveranser minus de observerte leveransene. 

12.  Observerte brutto innenlandske leveranser 

Observerte leveranser av ferdige petroleumsprodukter fra primærkilder (f.eks. raffinerier, 

blandingsanlegg osv.) til hjemmemarkedet. 

Tallet kan avvike fra det beregnede tallet bl.a. på grunn av forskjeller i dekning og/eller forskjeller i 

definisjonene i de ulike rapporteringssystemene. 

12.1.  herav: leveranser til internasjonal sivil luftfart 

12.2.  herav: leveranser til hovednæringsprodusenters kraftverk 

12.3.  herav: leveranser av LPG-drivstoff 

12.4.  herav: leveranser (brutto) til petrokjemisk sektor 

13.  Mengder tilbakeført fra petrokjemisk sektor til raffinerier 

14.  Netto innenlandske leveranser i alt 

3.2.2. Lagre 

Følgende inngående og utgående lagre skal oppgis for alle energiprodukter, herunder for 

tilsetningsstoffer/oksygenater, unntatt raffinerigass: 

1.  Lagre på nasjonalt territorium 

Lagre på følgende steder: raffineritanker, bulkterminaler, tankrom i rørsystemer, lektere og kysttankskip 

(når avgangs- og ankomsthavn er i samme stat), tankskip i en medlemsstats havn (dersom lasten skal 

losses i denne havnen), bunkere på skip i fart på innlands vannveier. Omfatter ikke oljelagre i rørnett, 

jernbanetankvogner, tankbiler, bunkere på sjøgående fartøyer, bensinstasjoner, detaljforretninger og 

bunkere til havs. 
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2.  Lagre som forvaltes for andre stater i henhold til en bilateral avtale mellom regjeringer 

Lagre på nasjonalt territorium som tilhører en annen stat, der tilgangen er sikret ved en avtale mellom de 

respektive regjeringer. 

3.  Lagre med kjent utenlandsk bestemmelsessted 

Lagre på nasjonalt territorium som ikke omfattes av nr. 2, og som tilhører og skal sendes til en annen 

stat. Lagrene kan ligge innenfor eller utenfor frisoner. 

4.  Andre lagre i frisoner 

Omfatter lagre som ikke hører inn under nr. 2 eller 3, uansett om de er tollklarert eller ikke. 

5.  Lagre hos storforbrukere 

Omfatter lagre som kontrolleres av myndighetene. Denne definisjonen omfatter ikke andre lagre hos 

forbrukere. 

6.  Lagre ombord på sjøgående fartøyer som anløper havn eller ligger fortøyd 

Lagre, uansett om de er tollklarert eller ikke. Denne kategorien omfatter ikke lagre ombord på fartøyer i 

åpent hav. 

Omfatter olje på kysttankskip dersom både avgangs- og ankomsthavn er i samme stat. For fartøyer som 

anløper flere lossehavner, oppgis bare mengden som skal losses i rapporteringsstaten. 

7.  Lagre på nasjonalt territorium som innehas av offentlige myndigheter 

Omfatter ikke-militære lagre på nasjonalt territorium, dvs. som eies eller kontrolleres av det offentlige 

og som utelukkende er opprettet med tanke på nødsituasjoner. 

Omfatter ikke lagre som innehas av statlige oljeselskaper eller offentlige kraftverk eller lagre som 

innehas direkte av oljeselskaper på vegne av offentlige myndigheter. 

8.  Lagre som innehas av lagervirksomheter på nasjonalt territorium 

Lagre som innehas av både offentlige og private virksomheter, og som er opprettet utelukkende med 

tanke på nødsituasjoner. 

Omfatter ikke lagre som private selskaper er forpliktet til å opprettholde. 

9.  Alle andre lagre på nasjonalt territorium 

Alle andre lagre som oppfyller vilkårene i nr. 1. 

10.  Lagre i utlandet i henhold til bilaterale avtaler mellom regjeringer 

Lagre som tilhører rapporteringsstaten, men som befinner seg i en annen stat, der tilgangen er sikret ved 

en avtale mellom de respektive regjeringer. 

10.1.  herav: offentlige lagre 

10.2.  herav: lagre som innehas av lagervirksomheter 

10.3.  herav: andre lagre 

11.  Lagre i utlandet som er endelig beregnet på import 

Lagre som ikke omfattes av nr. 10 og som tilhører rapporteringsstaten, men som befinner seg i en annen 

stat i påvente av import dit. 

12.  Andre lagre i frisoner 

Andre lagre på nasjonalt territorium som ikke omfattes av kategoriene ovenfor. 
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13.  Innhold i rørledninger 

Olje (råolje og petroleumsprodukter) i rørledninger som er nødvendig for å opprettholde oljestrømmen i 

rørene. 

I tillegg skal en inndeling av mengder etter stat oppgis for: 

— utgående lagre som innehas for andre stater i henhold til en offisiell avtale, etter mottakerstat, 

— utgående lagre som innehas for andre stater i henhold til en offisiell avtale, herav i henhold til leasingavtaler 

(«stock tickets»), etter mottakerland, 

— utgående lagre med kjent utenlandsk bestemmelsessted, etter mottakerland, 

— utgående lagre som oppbevares utenlands i henhold til en offisiell avtale, etter sted, 

— utgående lagre som oppbevares i utlandet i henhold til en offisiell avtale, herav i henhold til leasingavtaler 

(«stock tickets»), etter sted, 

— utgående lagre som oppbevares i utlandet og som er endelig beregnet på import til oppgavegiverens stat, 

etter sted. 

Med inngående lagre menes lagrene den siste dagen i måneden før rapporteringsmåneden. Med utgående lagre 

menes lagrene den siste dagen i rapporteringsmåneden. 

3.2.3. Import og eksport 

Import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat. 

3.3.  Målenheter 

Energimengder: 103 tonn 

3.4.  Geografiske merknader 

For rapportering av statistiske opplysninger gjelder presiseringene i vedlegg A kapittel 1 med følgende unntak: 

1.  Danmark omfatter også Færøyene og Grønland. 

2.  Sveits omfatter også Liechtenstein. 

3.5.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

4.  NATURGASS 

4.1.  Berørte energiprodukter 

Naturgass er definert i vedlegg B kapittel 2. 

4.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

4.2.1. Forsyningssektoren 

1.  Innenlandsk produksjon 

All tørr, markedsferdig produksjon innenfor landegrensene, herunder produksjon offshore. Produksjonen 

måles etter rensing og utvinning av NGL og svovel. 

Omfatter ikke utvinningstap og mengder som reinjiseres, ventileres ut eller avfakles. 

Omfatter mengder som brukes i naturgassindustrien til gassutvinning, i rørledningsnett og i 

gassbehandlingsanlegg. 

2.  Import 

3.  Eksport 
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4.  Lagerendringer 

Lagertilgang oppgis som et positivt tall og lageravgang som et negativt tall. 

5.  Beregnede brutto innenlandske leveranser 

 Dette defineres som: 

 innenlandsk produksjon + import –  eksport – lagerendring. 

6.  Statistiske forskjeller 

Beregnede brutto innenlandske leveranser minus de observerte leveransene. 

7.  Observerte brutto innenlandske leveranser 

Omfatter gass som brukes av gassindustrien til oppvarming og drift av utstyr (dvs. forbruk i forbindelse 

med gassutvinning, i rørledningsnett og gassbehandlingsanlegg) samt distribusjonstap. 

8.  Inngående og utgående lagre på nasjonalt territorium 

Gjelder mengder som lagres i særlige lagringsanlegg (tomme gass- og/eller oljefelter, vannførende sjikt, 

salthuler, kaverner eller annet), samt lagring av LNG. Med inngående lagre menes lagrene den siste 

dagen i måneden før rapporteringsmåneden. Med utgående lagre menes lagrene den siste dagen i 

rapporteringsmåneden. 

9.  Naturgassindustriens eget bruk og tap 

Gassindustriens eget bruk av gass til oppvarming og drift av utstyr (dvs. forbruk i forbindelse med 

gassutvinning, i rørledningsnett og gassbehandlingsanlegg). 

Omfatter distribusjonstap. 

4.2.2. Import og eksport 

I motsetning til definisjonene i vedlegg A skal import og eksport her oppgis etter naboland. 

4.3.  Målenheter 

Mengder skal oppgis i to enheter: 

— som en fysisk mengde, i 106 m3, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår 

 (15 °C, 101,325 kPa) 

— som energiinnhold, dvs. i TJ basert på øvre brennverdi. 

4.4.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

5.  BESTEMMELSER SOM FÅR ANVENDELSE 

Følgende bestemmelser får anvendelse på datainnsamlingen som beskrevet i samtlige foregående kapitler: 

1.  Rapporteringsperiode: 

En kalendermåned. 

2.  Hyppighet 

Månedlig. 

3.  Frist for overføring av data 

Alle data beskrevet under punkt 3 (olje- og petroleumsprodukter) og under punkt 4 (naturgass): senest 

55 dager etter rapporteringsmåneden. 

Alle andre data: senest tre måneder etter rapporteringsmåneden. 

4.  Overføringsformat og -metode 

Overføringsformatet skal være i samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av Eurostat. 

Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal. 

 ______   
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VEDLEGG D 

MÅNEDLIG KORTTIDSSTATISTIKK 

I dette vedlegg beskrives omfang, enheter, rapporteringsperiode, hyppighet, frister og oversendingsformer for den 

månedlige innsamlingen av korttidsstatistikk. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette vedlegg. 

1.  NATURGASS 

1.1.  Berørte energiprodukter 

Dette kapittel omfatter bare naturgass. Naturgass er definert i vedlegg B kapittel 2. 

1.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis. 

1.  Produksjon 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Lagerendring 

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall. 

5.  Forsyning 

 Dette beregnes som: 

 produksjon + import – eksport + lagerendringer 

6.  Lagre ved utgangen av måneden 

1.3.  Målenheter 

Mengder av naturgass må oppgis i TJ, basert på øvre brennverdi. 

1.4.  Andre relevante bestemmelser 

1.  Rapporteringsperiode: 

En kalendermåned. 

2.  Hyppighet 

Månedlig. 

3.  Frist for overføring av data 

Senest én måned etter rapporteringsmåneden. 

4.  Overføringsformat og -metode 

Overføringsformatet skal være i samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av Eurostat. 

Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal. 

1.5.  Unntak og fritak 

Tyskland er fritatt for denne datainnsamlingen til 30. september 2014. 

2.  ELEKTRISK KRAFT 

2.1.  Berørte energiprodukter 

Dette kapittel omfatter bare elektrisk kraft. 

2.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis.  



Nr. 62/120 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

1.  Produksjon av elektrisk kraft i alt 

Bruttomengde produsert elektrisk kraft i alt. 

Omfatter kraftverkenes eget forbruk. 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Bruttoforsyning av elektrisk kraft 

Dette beregnes som: 

produksjon av elektrisk kraft i alt + import – eksport 

2.3. Målenheter 

Mengder av elektrisk kraft skal oppgis i GWh 

2.4.  Andre relevante bestemmelser 

1.  Rapporteringsperiode: 

En kalendermåned. 

2.  Hyppighet 

Månedlig. 

3.  Frist for overføring av data 

Senest én måned etter rapporteringsmåneden. 

4.  Overføringsformat og -metode 

Overføringsformatet skal være i samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av Eurostat. 

Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal. 

2.5.  Unntak og fritak 

Tyskland er fritatt for denne datainnsamlingen. 

3.  OLJE- OG PETROLEUMSPRODUKTER 

Denne datainnsamlingen er allment kjent som «JODI-spørreskjemaet». 

3.1.  Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter, som er definert i 

vedlegg B kapittel 4: råolje, LPG, bensin (som er summen av motorbensin og flybensin), parafin (som er 

summen av jetparafin og annen parafin), gassolje/dieselolje og brennolje (både med lavt og høyt 

svovelinnhold). 

I tillegg gjelder datainnsamlingen også «olje i alt», dvs. summen av alle disse produktene unntatt råolje, og for 

andre petroleumsprodukter som raffinerigass, etan, nafta, petroleumskoks, white-spirit og industrisprit, 

parafinvokser, bitumen, smøremidler osv. 

3.2.  Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

3.2.1. Forsyningssektoren 

Følgende tabell gjelder bare råolje: 

1.  Produksjon 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Utgående lager 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/121 

 

5.  Lagerendring 

Lagertilgang oppgis som et positivt tall og lageravgang som et negativt tall. 

6.  Tilførsel til raffinerier 

Observert gjennomstrømmet mengde i raffineriene. 

Følgende tabell gjelder råolje, LPG, bensin, parafin, gassolje/dieselolje, brennolje og olje i alt: 

1.  Raffineriproduksjon 

Bruttoproduksjon, herunder raffineribrensel. 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Utgående lager 

5.  Lagerendring 

Lagertilgang oppgis som et positivt tall og lageravgang som et negativt tall. 

6.  Etterspørsel 

Leveranser eller salg til hjemmemarkedet (innenlandsk forbruk) pluss raffineribrensel pluss internasjonal 

bunkring (sjøfart og luftfart). Etterspørselen etter olje i alt omfatter også råolje. 

3.3.  Målenheter 

Energimengder: 103 tonn 

3.4.  Andre relevante bestemmelser 

1.  Rapporteringsperiode: 

En kalendermåned. 

2.  Hyppighet 

Månedlig. 

3.  Frist for overføring av data 

Senest 25 dager etter rapporteringsmåneden. 

4.  Overføringsformat og -metode 

Overføringsformatet skal være i samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av Eurostat. 

Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal. 

3.5.  Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU 

av 19. november 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig 

artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kodene og underkodene fastsatt i vedlegg I til direktiv 

2006/126/EF bør ajourføres i lys av de nye 

kjøretøyklassene som ble innført ved direktiv 

2006/126/EF, hvis tekniske kjennetegn er forskjellige 

fra dem som gjelder i henhold til rådsdirektiv 

91/439/EØF av 29. juli 1991 om førerkort(2). I denne 

sammenheng bør enhver førerrett som er tildelt før 

direktiv 2006/126/EF får anvendelse den  

19. januar 2013, opprettholdes. 

2) Innholdet i førerprøven for kjøretøyer i klasse C1 bør 

tilpasses de forskjellige egenskapene til de kjøretøyer 

som tilhører denne klassen. I motsetning til kjøretøyer i 

klasse C, som er beregnet på yrkesmessig varetransport, 

er klasse C1 mer blandet og omfatter en rekke ulike 

kjøretøyer, for eksempel kjøretøyer til fritidsbruk eller 

personlig bruk, utryknings- eller brannslok-

kingskjøretøyer, eller nyttekjøretøyer til yrkesbruk der 

kjøring ikke er førerens hovedvirksomhet. Det bør ikke 

kreves at førere av slike kjøretøyer ved førerprøven skal 

kunne vise sine kunnskaper om regler eller utstyr som 

gjelder bare for førere som er omfattet av regelverket for 

yrkestransportsektoren, så som europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 20.11.2012,  

s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 18. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 1. 

harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale 

området innen veitransport(3) og rådsforordning (EØF) 

nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av 

fartsskriver innen veitransport(4). En slik tilpasning av 

eksisterende regler vil redusere risikoen for at førere 

kjører med overlastede kjøretøyer i klasse B for å unngå 

utgifter til opplæring og til å ta førerprøven for 

kjøretøyer i klasse C eller C1, og vil dermed gi økt 

trafikksikkerhet. Den bør også kunne redusere den 

administrative og økonomiske byrden betydelig for små 

og mellomstore bedrifter samt svært små foretak som 

benytter slike nyttekjøretøyer i sin virksomhet. 

3) Kravene til prøvekjøretøyer som skal benyttes ved 

ferdighets- og atferdsprøver for motorsykler i klasse A1, 

A2 og A, må revideres i lys av den tekniske utvikling, 

særlig når det gjelder utviklingen og den mer utbredte 

bruken av elektriske motorsykler. De tekniske 

spesifikasjonene for prøvekjøretøyer bør også tilpasses 

for å sikre at søkerne gjennomfører sine prøver i 

kjøretøyer som er representative for den klassen som 

førerkortet skal utstedes for. 

4) Minstekravene til prøvekjøretøyer og til innholdet i 

ferdighets- og atferdsprøven for kjøretøyer i klasse C og 

D bør endres i lys av den tekniske utvikling, særlig for å 

ta hensyn til transportsektorens økende utvikling og 

bruk av mer moderne, tryggere og mindre forurensende 

kjøretøyer som er utstyrt med en rekke forskjellige 

overføringssystemer som er halvautomatiske eller av 

hybridtype. Førernes ferdigheter med hensyn til trygg, 

økonomisk og miljøvennlig bruk av kjøretøyenes 

overføringssystemer bør prøves. Forenklingen av 

gjeldende restriksjoner på føring av automatiske 

kjøretøyer bør også redusere den administrative og 

økonomiske byrden for små og mellomstore bedrifter 

samt svært små foretak som driver virksomhet innenfor 

veitransport. 

5) Ettersom direktiv 2006/126/EF skal anvendes fullt ut fra 

19. januar 2013, skal dette direktiv tre i kraft fra og med 

dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende.  

  

(3) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1. 

(4) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

2017/EØS/62/21 
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6) Direktiv 2006/126/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Førerkortkomiteen — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2006/126/EF endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2013 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

skal 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 dagen etter at det er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 



Nr. 62/124 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

VEDLEGG 

I. I nr. 3 i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF gjøres følgende endringer i bokstav a) nr. 12 i den delen som omhandler 

førerkortets side 2: 

1) Ny kode 46 skal lyde: 

 «46.   Bare trehjuls motorsykler» 

2) Kode  72 utgår. 

3) Kode 73 skal lyde: 

 «73.   Begrenset til kjøretøyer i klasse B av typen firehjuls motorsykkel (B1)» 

4) Kode 74-77 utgår. 

5) Kode 79 skal lyde: 

«79. (…) Begrenset til kjøretøyer som oppfyller spesifikasjonene angitt i parentes i forbindelse med 

anvendelsen av artikkel 13 i dette direktiv 

79.01. Begrenset til kjøretøyer med to hjul, med eller uten sidevogn 

79.02. Begrenset til kjøretøyer i klasse AM av typen trehjuls eller lett firehjuls motorsykkel 

79.03. Begrenset til trehjuls motorsykler 

79.04. Begrenset til trehjuls motorsykler som kan tilkoples en tilhenger med en største tillatte totalmasse 

på høyst 750 kg 

7905. Motorsykkel i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg 

79.06. Kjøretøy i klasse BE der tilhengeren har en største tillatte masse på over 3 500 kg» 

6) Ny kode 80 og 81 skal lyde: 

«80.  Begrenset til innehavere av førerkort for kjøretøy i klasse A av typen trehjuls motorsykkel som ikke har 

fylt 24 år 

81.  Begrenset til innehavere av førerkort for kjøretøy i klasse A av typen tohjuls motorsykkel som ikke har 

fylt 21 år 

7) Ny kode 90 skal lyde: 

«90. Koder benyttet i kombinasjon med koder som definerer endringer av kjøretøyet» 

8) Kode 96 skal lyde: 

«96. Kjøretøyer i klasse B som kan tilkoples en tilhenger med en største tillatte masse på over 750 kg, der 

kjøretøykombinasjonens største tillatte masse er på over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg» 

9) Ny kode 97 skal lyde: 

«97. Ikke godkjent til å føre kjøretøy i klasse C1 som hører inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) 

nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(*) 

 __________  

(*) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8.» 

II. I vedlegg II til direktiv 2006/126/EØF gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 4.1.1 skal lyde: 

«4.1.1. regler for kjøre- og hviletid som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 

15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport(*); 

bruk av fartsskriver som fastsatt i forordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen 

veitransport, 

 __________  

(*) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.»  
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2) Nytt nr. 4.1a skal lyde: 

«4.1a. Medlemsstatene kan unnta kandidater som søker om førerkort for kjøretøy i klasse C1 eller C1E som 

ikke er omfattet av forordning (EØF) No 3821/85, fra kravet om å vise sine kunnskaper om emnene 

oppført i nr. 4.1.1-4.1.3.» 

3) Nr. 5.1 skal lyde: 

«5.1. Kjøretøyets girkasse 

5.1.1. For å føre et kjøretøy med manuelt gir forutsettes det at ferdighets- og atferdsprøven er bestått i et 

kjøretøy med manuelt gir. 

 Med «kjøretøy med manuelt gir» menes et kjøretøy med en koplingspedal (eller en manuelt betjent spak 

når det gjelder klasse A, A2 og A1) som må betjenes av føreren når kjøretøyet startes eller stoppes, eller 

ved skifte av gir. 

5.1.2. Kjøretøyer som ikke oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 5.1.1, skal regnes for å ha automatisk gir. 

  Dersom en kandidat, uten at det berører nr. 5.1.3, består ferdighets- og atferdsprøven i et kjøretøy med 

automatisk gir, skal dette angis på alle førerkort som utstedes på grunnlag av en slik prøve. Førerkort 

med denne påskriften skal brukes bare til å føre kjøretøy med automatisk gir. 

5.1.3. Særlige bestemmelser om kjøretøyer i klasse C, CE, D og DE 

 Medlemsstatene kan vedta at det ikke skal ilegges restriksjoner på førerkort for kjøretøyer med 

automatisk gir i klasse C, CE, D eller DE som nevnt i nr. 5.1.2 dersom søkeren allerede har et førerkort 

for et kjøretøy med manuelt gir i minst én av følgende klasser: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 eller D1E, 

og under ferdighets- og atferdsprøven har utført de handlinger som beskrives i nr. 8.4.» 

4) I nr. 5.2 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«5.2. Kjøretøyer som brukes til ferdighets- og atferdsprøvene, skal oppfylle minstekravene angitt nedenfor. 

Medlemsstatene kan fastsette strengere krav i forbindelse med disse kriteriene eller tilføye flere. 

Medlemsstatene kan på kjøretøyer i klasse A1, A2 A som brukes ved ferdighets- og atferdsprøver, 

anvende en toleranse på 5 cm3 under fastsatt minste slagvolum.» 

b) Bestemmelsene om klasse A1, klasse A2 og klasse A skal lyde: 

«Klasse A1: 

Motorsykkel i klasse A1 uten sidevogn, med en effekt på høyst 11 kW og et effekt/vekt-forhold på høyst 

0,1 kW/kg, som kan oppnå en hastighet på minst 90 km/t. 

Dersom motorsykkelen har forbrenningsmotor, skal motoren ha et slagvolum på minst 120 cm3. 

Dersom motorsykkelen har elektrisk motor, skal den ha et effekt/vekt-forhold på minst 0,08 kW/kg. 

Klasse A2: 

Motorsykkel uten sidevogn, med en effekt på minst 20 kW, men høyst 35 kW, og et effekt/vekt-forhold på 

høyst 0,2 kW/kg. 

Dersom motorsykkelen har forbrenningsmotor, skal motoren ha et slagvolum på minst 400 cm3. 

Dersom motorsykkelen har elektrisk motor, skal den ha et effekt/vekt-forhold på minst 0,15 kW/kg. 

Klasse A: 

Motorsykkel uten sidevogn, med en egenvekt på over 180 kg og en effekt på minst 50 kW. Medlemsstaten 

kan godta en toleranse på 5 kg under fastsatt minste masse.  
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Dersom motorsykkelen har forbrenningsmotor, skal motoren ha et slagvolum på minst 600 cm3. 

Dersom motorsykkelen har elektrisk motor, skal den ha et effekt/vekt-forhold på minst 0,25 kW/kg.» 

c) Bestemmelsene om klasse C og CE skal lyde: 

«Klasse C: 

Kjøretøy i klasse C med en største tillatte totalmasse på minst 12 000 kg, en lengde på minst 8 m og en 

bredde på minst 2,40 m som kan oppnå en hastighet på minst 80 km/t og er utstyrt med blokkeringsfrie 

bremser, et overføringssystem som gir føreren mulighet for bruk av manuelle gir, samt en fartsskriver i 

samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85; lasterommet skal bestå av en lukket kassekonstruksjon som er 

minst like bred og like høy som førerhuset; kjøretøyet skal ha en faktisk totalmasse på minst 10 000 kg. 

Klasse CE: 

Enten et semitrailervogntog eller et vogntog bestående av et prøvekjøretøy i klasse C og en tilhenger med 

en lengde på minst 7,5 m; både semitrailervogntoget og vogntoget skal ha en største tillatte totalmasse på 

minst 20 000 kg, en lengde på minst 14 m og en bredde på minst 2,40 m, kunne oppnå en hastighet på minst 

80 km/t og være utstyrt med blokkeringsfrie bremser, et overføringssystem som gir føreren mulighet for 

bruk av manuelle gir samt en fartsskriver i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85; lasterommet skal 

bestå av en lukket kassekonstruksjon som er minst like bred og like høy som førerhuset; både 

semitrailervogntoget og vogntoget skal ha en faktisk totalmasse på minst 15 000 kg.» 

5) Nr. 8.1.4 skal lyde: 

«8.1.4. kontrollere servobrems og servostyring, kontrollere hjul, hjulmuttere, skvettskjermer, frontrute, 

vinduer, vindusviskere og væsker (f.eks. motorolje, kjølevæske, vindusspylervæske); kontrollere og 

bruke instrumentbordet, herunder fartsskriver som fastsatt i forordning (EØF) nr. 3821/85. Sistnevnte 

krav gjelder ikke for kandidater som søker om førerkort for kjøretøyer i klasse C1 eller C1E som ikke 

hører inn under denne forordnings virkeområde,» 

6) Nytt nr. 8.4 skal lyde: 

«8.4. Sikker og energieffektiv kjøring 

8.4.1. Kjøring på en måte som er sikker og reduserer forbruk og utslipp av drivstoff ved akselerasjon og ved 

kjøring oppover eller nedover bakker, ved om nødvendig å velge gir manuelt.» 

7) Nr. 9.3.2 skal lyde: 

«9.3.2. kjører økonomisk og på en sikker og energieffektiv måte, idet det tas hensyn til motorturtall, skifte av 

gir, bremsing og akselerasjon (bare klasse B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E),» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 383/2012 

av 4. mai 2012 

om fastsettelse av tekniske krav til førerkort utstyrt med et lagringsmedium (mikroprosessor)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig 

artikkel 1 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2006/126/EF inneholder bestemmelser om en 

felles modell for førerkort som utstedes av medlems-

statene, herunder førerkort utstyrt med et valgfritt 

lagringsmedium (mikroprosessor). 

2) Innføring av en slik mikroprosessor i førerkortet bør 

sette medlemsstatene i stand til ytterligere å bedre 

vernet mot bedrageri. Slik behandling av person-

opplysninger skal utføres i samsvar med unionens 

regelverk, som fastsatt blant annet i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern 

av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(2). 

3) For å sikre driftskompatibilitet og i tilstrekkelig grad 

hindre bedrageri bør den tekniske innføringen av en 

mikroprosessor overholde visse krav og standarder 

dersom medlemsstatene velger å innføre denne i sine 

førerkort. 

4) Førerkort utstyrt med en mikroprosessor bør være 

underlagt en egnet framgangsmåte for EU-typegod-

kjenning for å verifisere at de er i samsvar med disse 

kravene. Framgangsmåten for EU-typegodkjenning bør 

ikke få anvendelse på førerkort som ikke er utstyrt med 

en mikroprosessor. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 5.5.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 19. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

5) De tekniske kravene som er relevante for førerkort 

utstyrt med en mikroprosessor, bør bygge på 

internasjonalt avtalte tekniske standarder, særlig 

standard 18013 til Den internasjonale standardise-

ringsorganisasjon/Den internasjonale elektrotekniske 

standardiseringsorganisasjon, som fastsetter en ramme 

for format for og datainnhold i førerkort som skal være i 

samsvar med ISO-standarden. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Førerkortkomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på førerkort som er utstyrt 

med en mikroprosessor, og som utstedes i samsvar med direktiv 

2006/126/EF. 

Artikkel 2 

Generelle krav 

1. Mikroprosessoren og de opplysningene som mikroproses-

soren inneholder, herunder all frivillig informasjon eller 

tilleggsinformasjon, skal være i samsvar med bestemmelsene i 

vedlegg I til denne forordning. 

2. Mikroprosessoren skal lagre de harmoniserte førerkort-

opplysningene som er omhandlet i vedlegg I nr. I.2.1. 

3. Medlemsstatene skal rådføre seg med Kommisjonen før 

de lagrer noen av de tilleggsopplysningene som er omhandlet i 

vedlegg I nr. I.2.2, i mikroprosessoren i et førerkort. 

Artikkel 3 

Gjeldende standarder 

Listen over relevante standarder for førerkort utstyrt med en 

mikroprosessor er oppført i vedlegg II til denne forordning.  

2017/EØS/62/22 
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Artikkel 4 

Framgangsmåte for EU-typegodkjenning 

Førerkort utstyrt med en mikroprosessor omfattes av en 

framgangsmåte for EU-typegodkjenning i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

EU-typegodkjenningsdokument 

1. Dersom alle relevante bestemmelser om EU-typegod-

kjenning er oppfylt med hensyn til et førerkort utstyrt med en 

mikroprosessor i samsvar med artikkel 2, 3 og 4 i denne 

forordning, skal medlemsstatene utstede et EU-typegod-

kjenningsdokument til produsenten eller til dennes representant. 

2. Om nødvendig kan en medlemsstat, særlig for å sikre 

samsvar med bestemmelsene i denne forordning, tilbakekalle en 

EU-typegodkjenning den har utstedt. 

3. EU-typegodkjenningsdokumenter og meldinger om 

tilbakekalling av disse skal være i samsvar med modellen i 

vedlegg IV til denne forordning. 

4. Kommisjonen skal underrettes om alle utstedte eller 

tilbakekalte EU-typegodkjenningsdokumenter. Ved en slik 

tilbakekalling skal det gis en detaljert begrunnelse. 

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om enhver 

tilbakekalling av en EU-typegodkjenning. 

5. EU-typegodkjenningsdokumenter utstedt av medlems-

statene skal godkjennes gjensidig. 

Artikkel 6 

Sentrale kontaktpunkter 

1. Hver medlemsstat skal utpeke en myndighet eller et organ 

som skal opptre som sentralt kontaktpunkt for opplysninger 

knyttet til førerkort utstyrt med en mikroprosessor. Det sentrale 

kontaktpunktet skal treffe fyllestgjørende tiltak med hensyn til 

datasikring. 

2. Medlemsstatene skal innen tre måneder fra denne 

forordnings ikrafttredelse meddele Kommisjonen navnet på og 

kontaktopplysninger for det sentrale kontaktpunktet utpekt i 

henhold til nr. 1. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om eventuelle endringer av disse. 

3. Kommisjonen skal gjøre tilgjengelig en liste over utpekte 

sentrale kontaktpunkter for medlemsstatene, og skal 

vedlikeholde denne listen. 

Artikkel 7 

Beskyttelsesklausul 

1. Dersom en medlemsstat har forvisset seg om at et 

betydelig antall førerkort utstyrt med en mikroprosessor ved 

gjentatte tilfeller viser seg ikke å være i samsvar med denne 

forordning, skal medlemsstaten underrette alle sentrale 

kontaktpunkter, tilsynsmyndigheten omhandlet i direktiv 

95/46/EF og Kommisjonen om dette. Nummeret på det 

relevante EU-typegodkjenningsdokumentet knyttet til disse 

førerkortene samt en beskrivelse av hva det manglende 

samsvaret består i, skal angis. 

2. Medlemsstaten som utstedte disse førerkortene, skal 

umiddelbart se nærmere på problemet og treffe egnede 

korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbakekalling av 

EU-typegodkjenningsdokumentet. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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 Brussel, 4. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Generelle krav til førerkort utstyrt med en mikroprosessor 

De generelle kravene til førerkort utstyrt med en mikroprosessor som beskrevet i dette vedlegg bygger på 

internasjonale standarder, særlig standardene i ISO/IEC 18013-serien. Disse omfatter  

– mikroprosessorens spesifikasjoner og logiske datastruktur, 

– spesifikasjoner for harmoniserte opplysninger og tilleggsopplysninger som skal lagres, og  

– spesifikasjonene knyttet til systemer for datasikring av de digitalt lagrede opplysningene i mikroprosessoren. 

I.1. FORKORTELSER 

Forkortelse Betydning 

AID Applikasjonsidentifikator (Application Identifier) 

BAP Grunnleggende tilgangsbeskyttelse (Basic Access Protection) 

DG Datagruppe (Data Group) 

EAL 4+ Evalueringssikkerhetsnivå 4 utvidet (Evaluation Assurance Level 4 

Augmented) 

EF Grunnleggende fil (Elementary File) 

EFID Identifikator for grunnleggende fil (Elementary File Identifier) 

eMRTD Maskinlesbare reisedokumenter (Machine Readable Travel Documents) 

ICC Integrert kretskort (Integrated Circuit Card) 

ISO Den internasjonale standardiseringsorganisasjon 

LDS Logisk datastruktur (Logical Data Structure) 

PICC Kontaktløst integrert kretskort (Proximity Integrated Circuit Card) 

PIX Eksklusiv applikasjonsidentifikatorforlengelse (Proprietary Application 

Identifier Extension) 

RID Registrert applikasjonsidentifikator (Registered Application Identifier) 

SOd Dokumentsikkerhetsobjekt (Document Security Object) 

I.2. OPPLYSNINGER LAGRET I MIKROPROSESSOREN 

I.2.1 Harmoniserte obligatoriske og frivillige førerkortopplysninger 

Mikroprosessoren skal lagre de harmoniserte førerkortopplysningene som er omhandlet i nr. 3 i vedlegg I til 

direktiv 2006/126/EF. Dersom en medlemsstat beslutter å inkludere i førerkortet opplysninger som er merket 

som frivillige i nr. 3 i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF, skal disse opplysningene lagres i mikroprosessoren. 

I.2.2 Tilleggsopplysninger 

Etter samråd med Kommisjonen kan medlemsstatene lagre tilleggsopplysninger, forutsatt at dette ikke på noen 

måte påvirker gjennomføringen av direktiv 2006/126/EF.  
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Medlemsstater som har til hensikt å innføre tilleggsopplysninger, skal gi Kommisjonen detaljert informasjon 

om typen av tilleggsopplysninger og grunnene for lagring av slike opplysninger i mikroprosessoren. 

Kommisjonen skal se nærmere på denne informasjonen og skal eventuelt avgi en uttalelse på grunnlag av 

kravene fastsatt i dette vedlegg og etter samråd med arbeidsgruppen opprettet i henhold til artikkel 29 i direktiv 

95/46/EF. Kommisjonen skal også eventuelt angi i sin uttalelse om tilleggsopplysningene skal lagres i EUs 

førerkortapplikasjon eller i en annen applikasjon. 

I.3  MIKROPROSESSOR 

I.3.1 Type lagringsmedium 

Lagringsmediet for førerkortopplysninger skal være en mikroprosessor med et kontaktgrensesnitt, et 

kontaktløst grensesnitt eller en kombinasjon av disse (kombinert type), som angitt i punkt 1 i vedlegg II til 

denne forordning. 

I.3.2 Applikasjoner 

Alle data i en mikroprosessor skal lagres i applikasjoner. Alle applikasjoner i mikroprosessoren skal 

identifiseres av en entydig kode kalt applikasjonsidentifikator (AID) som angitt i vedlegg II punkt 2. 

I.3.2.1 EUs førerkortapplikasjon 

Obligatoriske og frivillige førerkortopplysninger skal lagres i den egne EUs førerkortapplikasjonen. 

Applikasjons-IDen (AID) for EUs førerkortapplikasjon skal være: 

‘A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31’, 

og består av  

– den registrerte applikasjons-IDen (RID) for Europakommisjonen: ‘A0 00 00 04 56’, 

– den eksklusive applikasjonsidentifikatorforlengelsen (PIX) for EUs førerkortapplikasjon: ‘45 44 4C 2D 

30 31’ (EDL-01). 

Dataene skal ordnes i datagrupper (DGer) som del av en logisk datastruktur (LDS). 

Datagruppene skal lagres som grunnleggende filer (EF-er) i EUs førerkortapplikasjon, og skal beskyttes i 

samsvar med vedlegg II punkt 3. 

I.3.2.2 Andre applikasjoner 

Andre tilleggsopplysninger skal lagres i én eller flere egne applikasjoner utenom EUs førerkortapplikasjon. 

Alle slike applikasjoner skal identifiseres ved en entydig applikasjons-ID (AID). 

I.4  LOGISK DATASTRUKTUR I EUs FØRERKORTAPPLIKASJON 

I.4.1 Logisk datastruktur 

Førerkortopplysninger skal lagres i mikroprosessoren i en logisk datastruktur (LDS) som angitt i vedlegg II 

punkt 4. Nevnte punkt fastsetter nærmere tilleggskrav for de obligatoriske og frivillige datagruppene og for 

tilleggsdatagruppene. 

Hver datagruppe (DG) skal lagres i én grunnleggende fil (EF). De grunnleggende filene som skal benyttes i 

EUs førerkortapplikasjon, skal identifiseres med identifikatorer for grunnleggende filer (EFID-er) og korte 

identifikatorer for grunnleggende filer som angitt i vedlegg II punkt 5. 

I.4.2 Obligatoriske datagrupper 

De obligatoriske og frivillige dataelementene skal lagres i følgende datagrupper (DG-er): 

– DG 1: alle obligatoriske og frivillige dataelementer slik de er trykt på dokumentet, unntatt bilde av ansikt 

og underskrift, 

– DG 5: bilde av førerkortinnehaverens underskrift, 

– DG 6: bilde av førerkortinnehaverens ansikt. 

Opplysninger i datagruppe DG 1 skal struktureres som angitt i nr. I.6 i dette vedlegg og som angitt i vedlegg II 

punkt 6. Opplysninger i andre datagrupper skal lagres i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg II som angitt i 

vedlegg II punkt 7.  
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I.4.3 Ytterligere datagrupper 

Ytterligere dataelementer skal lagres i følgende datagrupper (DG-er): 

– DG 2: detaljer om førerkortinnehaveren, unntatt biometriske opplysninger, 

– DG 3: detaljer om utstedende myndighet, 

– DG 4: portrettbilde, 

– DG 7: biometriske opplysninger om førerkortinnehaverens fingeravtrykk, 

– DG 8: biometriske opplysninger om førerkortinnehaverens iris, 

– DG 11: andre detaljer, for eksempel førerkortinnehaverens fullstendige navn i nasjonale skrifttegn. 

Dataene i disse datagruppene skal lagres i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg II punkt 8. 

I.5  DATASIKRINGSMEKANISMER 

Egnede mekanismer skal benyttes til validering av mikroprosessorens autentisitet og integritet og av de data 

som er lagret i den, samt for begrensing av tilgang til førerkortopplysninger. 

Data lagret i mikroprosessoren skal beskyttes i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg II punkt 3. Det nevnte 

avsnittet angir ytterligere krav som skal oppfylles. 

I.5.1 Verifisering av autentisitet 

I.5.1.1 Obligatorisk passiv autentisering 

Alle datagrupper (DG-er) lagret i EUs førerkortapplikasjon skal være beskyttet med passiv autentisering. 

Data knyttet til passiv autentisering skal være i samsvar med kravene angitt i vedlegg II punkt 9. 

I.5.1.2 Frivillig aktiv autentisering 

Frivillige aktive autentiseringssystemer skal anvendes for å sikre at den opprinnelige mikroprosessoren ikke er 

byttet ut. 

I.5.2 Tilgangsbegrensning 

I.5.2.1 Obligatorisk grunnleggende tilgangsbeskyttelse 

Mekanismen for grunnleggende tilgangsbeskyttelse (BAP) skal anvendes for alle data i EUs 

førerkortapplikasjon. Av hensyn til driftskompatibilitet med eksisterende systemer som systemet som benytter 

maskinlesbare reisedokumenter (eMRTD), er det obligatorisk å benytte et maskinlesbart felt på én linje 

(MRZ), som angitt i vedlegg II punkt 10. 

Dokumentnøkkelen Kdoc, som brukes for å få tilgang til mikroprosessoren, genereres fra det énlinjes MRZ-

feltet, som kan legges inn manuelt eller ved hjelp av en leser for optisk tegngjenkjenning (OCR). BAP 

1-konfigurasjonen definert for et énlinjes MRZ-felt som angitt i vedlegg II punkt 10 skal anvendes. 

I.5.2.2 Betinget utvidet tilgangskontroll 

Når mer følsomme data blir lagret i mikroprosessoren, skal tilgang til slike data begrenses ved ytterligere tiltak. 

De utvidede tilgangskontrollmekanismene skal være i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg II punkt 11. 

I.5.3 Infrastruktur for kryptering med fellesnøkkel (Public Key Infrastructure - PKI) for førerkort utstyrt 

med en mikroprosessor 

Det sentrale kontaktpunktet definert i artikkel 6 skal fastsette de nødvendige nasjonale ordningene for 

håndtering av fellesnøkler i samsvar med vedlegg A i ISO-standard 18013_3. 
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I.6  PRESENTASJON AV DATA 

I.6.1 Formatering av data i DG 1 

Kode L Verdi Koding M/O 

61 V DG1-dataelementer (nestet)   

  Kode L Verdi   

  5F 01 V Typegodkjenningsnummer ans M 

  5F 02 V Konstruert dataobjekt av demografiske dataelementer  M 

    Kode L Verdi   

    5F 03 3 Utstedende medlemsstat a3 M 

    5F 04 V Innehaverens etternavn as M 

    5F 05 V Innehaverens fornavn as M 

    5F 06 4 Fødselsdato (ddmmåååå) n8 M 

    5F 07 V Fødested ans M 

    5F 08 3 Nasjonalitet a3 O 

    5F 09 1 Kjønn M/K/U O 

    5F 0A 4 Førerkortets utstedelsesdato 

(ddmmåååå) 

n8 M 

    5F 0B 4 Førerkortets utløpsdato 

(ddmmåååå) 

n8 M 

    5F 0C V Utstedende myndighet ans M 

    5F 0D V Administrasjonsnummer (i 

tillegg til dokumentnummer) 

ans O 

    5F 0E V Dokumentnummer an M 

    5F 0F V Fast bosted eller postadresse ans O 

  7F 63 V Konstruert dataobjekt for 

kjøretøyklasser/begrensninger/vilkår 

 M 

    Kode L Verdi (kodet som definert 

nedenfor) 

  

    02 1 Antall 

klasser/begrensninger/vilkår 

N M 

    87 V Klasse/begrensning/vilkår ans M 

    87 V Klasse/begrensning/vilkår ans O 

    … … … … … 

    87 V Klasse/begrensning/vilkår ans O 
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I.6.2 Logisk postformat 

Kategoriene for kjøretøyer, begrensninger eller vilkår skal samles i et dataobjekt i samsvar med strukturen i 

tabellen nedenfor: 

Kode for kjøretøyklasse Utstedelsesdato Utløpsdato Kode Betegnelse Verdi 

der 

– kodene for kjøretøyklasse skal angis som definert i artikkel 4 i direktiv 2006/126/EF (for eksempel AM, 

A1, A2, A, B1, B osv.), 

– utstedelsesdato skal angis i formatet DDMMÅÅÅÅ (dag med to sifre fulgt av måned med to sifre og år 

med fire sifre) for kjøretøyklassen, 

– utløpsdato skal angis i formatet DDMMÅÅÅÅ (dag med to sifre fulgt av måned med to sifre og år med fire 

sifre) for kjøretøyklassen, 

– «Kode», «Betegnelse» og «Verdi» viser til tilleggsopplysninger eller begrensninger knyttet til 

kjøretøyklasse eller fører. 

 ______ 
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VEDLEGG II 

Liste over gjeldende standarder for førerkort utstyrt med et lagringsmedium 

Punkt Emne Krav Gjelder for 

1 Lagringsmediets grensesnitt, organise-

ring og kommandoer 

ISO/IEC 7816-serien (kontakt), 

ISO/IEC 14443-serien (uten 

kontakt) som omhandlet i ISO/IEC 

18013-2:2008, vedlegg C 

Vedlegg I nr. I.3.1 

2 Applikasjonsidentifikator ISO/IEC 7816-5:2004 Vedlegg I nr. I.3.2 

3 Systemer for datasikring ISO/IEC 18013-3:2009 Vedlegg I nr. I.3.2.1 

Vedlegg I nr. I.5 

4 Logisk datastruktur ISO/IEC 18013-2:2008 Vedlegg I nr. I.4.1 

5 Identifikatorer for grunnleggende filer ISO/IEC 18013-2:2008 tabell C.2 Vedlegg I nr. I.4.1 

6 Datapresentasjon for DG 1 ISO 18013-2:2008, vedlegg C.3.8 Vedlegg I nr. I.4.2 

Vedlegg I nr. I.6.1 

7 Obligatorisk datapresentasjon for DG 

5 og DG 6 

ISO/IEC 18013-2:2008, vedlegg 

C.6.6 og vedlegg C.6.7, bilde av 

ansikt og signatur skal lagres i 

JPEG- eller JPEG2000-format 

Vedlegg I nr. I.4.2 

8 Presentasjon av frivillige opplysninger 

og tilleggsopplysninger 

ISO/IEC 18013-2:2008, vedlegg C Vedlegg I nr. I.4.3 

9 Passiv autentisering ISO/IEC 18013-3:2009, nr. 8.1, 

opplysninger skal lagres i EF.SOd 

(dokumentsikkerhetsobjekt) i den 

logiske datastrukturen (LDS) 

Vedlegg I nr. I.5.1.1 

10 Grunnleggende tilgangbegrensning ISO/IEC 18013-3:2009 med 

endring 1 

Vedlegg I nr. I.5.2.1 

Konfigurering av grunnleggende til-

gangsbegrensning 

ISO/IEC 18013-3:2009, vedlegg 

B.8 

11 Utvidet tilgangsbegrensning «Technical Guideline TR-03110, 

Advanced Security Mechanisms for 

Machine Readable Travel 

Documents – Extended Access 

Control (EAC), Version 1.11» 

Vedlegg I nr. I.5.2.2 

12 Prøvingsmetoder ISO 18013-4:2011 Vedlegg III nr. III.1 

13 Sikkerhetsdokument Evalueringssikkerhetsnivå 4 utvidet 

(EAL 4+) eller tilsvarende 

Vedlegg III nr. III.2 

14 Funksjonssertifikat Prøving av smartkort i henhold til 

ISO 10373-serien 

Vedlegg III nr. III.3 
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VEDLEGG III 

Framgangsmåte for EU-typegodkjenning av førerkort utstyrt med en mikroprosessor 

III.1 GENERELLE BESTEMMELSER 

Produsenter som søker om EU-typegodkjenning av førerkort utstyrt med en mikroprosessor, skal framlegge et 

sikkerhetssertifikat og et funksjonssertifikat. 

Alle planlagte endringer av produksjonsprosessen, inkludert programvare, skal være gjenstand for en 

forhåndsmelding til den myndighet som utstedte typegodkjenningen. Denne myndigheten kan kreve ytterligere 

opplysninger og prøvinger før den godtar endringen. 

Prøvinger skal følge de metoder som er fastsatt i punkt 12 i vedlegg II til denne forordning. 

III.2 SIKKERHETSSERTIFIKAT 

Når det gjelder sikkerhetsevalueringen, skal mikroprosessorer for førerkort vurderes i samsvar med kriteriene 

angitt i vedlegg II punkt 13. 

Et sikkerhetssertifikat skal gis først etter en vellykket evaluering av mikroprosessorens evne til å motstå forsøk 

på å manipulere eller endre dataene. 

III.3 FUNKSJONSSERTIFIKAT 

En funksjonsevaluering av førerkort utstyrt med en mikroprosessor skal skje i et laboratorium i samsvar med 

kriteriene angitt i vedlegg II punkt 14. 

Medlemsstater som innfører en mikroprosessor i førerkort, skal påse at de relevante funksjonsstandardene og 

kravene i vedlegg I blir overholdt. 

Et funksjonssertifikat skal utstedes til produsenten dersom 

– det foreligger et gyldig sikkerhetssertifikat for mikroprosessoren, 

– det er påvist at mikroprosessoren er i samsvar med kravene i vedlegg II, og  

– funksjonsprøvingene er gjennomført med vellykket resultat. 

Relevant myndighet i medlemsstaten har ansvar for å utstede funksjonssertifikatet. Funksjonssertifikatet skal 

angi identiteten til utstedende myndighet, søkerens identitet, identifiseringen av mikroprosessoren og en 

detaljert liste over prøvingene og resultatene av disse. 

III.4 EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

III.4.1 Dokumentmodell 

Medlemsstatene skal utstede EU-typegodkjenningsdokumentet ved framlegging av sikkerhets- og 

funksjonssertifikatene som fastsatt i dette vedlegg. EU-typegodkjenningsdokumenter skal være i samsvar med 

modellen i vedlegg IV. 

III.4.2 Nummereringssystem 

Nummereringssystemet for EU-typegodkjenningen skal bestå av følgende: 

a) Bokstaven «e» fulgt av et tall som identifiserer den medlemsstat som har gitt EU-typegodkjenningen: 

— 1 for Tyskland 

— 2 for Frankrike 

— 3 for Italia 

— 4 for Nederland 

— 5 for Sverige 
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— 6 for Belgia 

— 7 for Ungarn 

— 8 for Den tsjekkiske republikk 

— 9 for Spania 

— 11 for Det forente kongerike 

— 12 for Østerrike 

— 13 for Luxembourg 

— 17 for Finland 

— 18 for Danmark 

— 19 for Romania 

— 20 for Polen 

— 21 for Portugal 

— 23 for Hellas 

— 24 for Irland 

— 26 for Slovenia 

— 27 for Slovakia 

— 29 for Estland 

— 32 for Latvia 

— 34 for Bulgaria 

— 36 for Litauen 

— 49 for Kypros 

— 50 for Malta 

b) Bokstavene «DL» med en bindestrek foran og fulgt av de to tallene som viser løpenummeret som er 

tilordnet denne forordning eller den siste større tekniske endringen av denne forordning. Løpenummeret for 

denne forordning er 00. 

c) Et entydig identifikasjonsnummer for EU-typegodkjenningen tildelt av utstedende medlemsstat. 

Et eksempel på nummereringssystemet for EU-typegodkjenning kan være: e50-DL00 12345 

Godkjenningsnummeret skal lagres i mikroprosessoren i DG 1 for hvert førerkort utstyrt med en slik 

mikroprosessor. 

 ______ 
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VEDLEGG IV 

Modell for EU-typegodkjenningsdokument før førerkort utstyrt med en mikroprosessor 

Navn på vedkommende myndighet:  ................................................................................................................................  

Melding om(1): 

– godkjenning  

– tilbakekalling av godkjenning  

av et EU-førerkort utstyrt med en mikroprosessor 

Godkjenningsnummer:  ....................................................................................................................................................  

1. Fabrikat eller varemerke:  ..........................................................................................................................................  

2. Modellens navn:  .......................................................................................................................................................  

3. Navn på produsent eller eventuelt dennes representant:  ............................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

4. Adresse til produsent eller eventuelt dennes representant:  ........................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

5. Rapporter fra laboratorieprøvinger: 

5.1 Sikkerhetssertifikat nr.: ........................................................  Dato:  ..................................................................  

Utstedt av:  .........................................................................................................................................................  

5.2  Funksjonssertifikat nr.:  ........................................................  Dato:  ..................................................................  

Utstedt av:  .........................................................................................................................................................  

6. Dato for godkjenning:  ...............................................................................................................................................  

7. Dato for tilbakekalling av godkjenning: ....................................................................................................................  

8. Sted:  ..........................................................................................................................................................................  

9. Dato:  .........................................................................................................................................................................  

10. Beskrivende dokumenter i vedleggs form:  ................................................................................................................  

11. Underskrift:  ..............................................................................................................................................................  

 ____________  

  

(1) Merk av i relevant rute. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 245/2013 

av 19. mars 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 med hensyn til gjennomsøking av væsker, aerosoler og 

geler i lufthavner i EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta generelle tiltak 

som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i de felles grunnleggende standarder 

fastsatt i vedlegg I til nevnte forordning, ved å utfylle 

dem. 

2)  Generelle tiltak som utfyller de felles grunnleggende 

standarder for sikkerhet i sivil luftfart, er fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 

av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende 

standarder for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i 

vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 300/2008(2). Vedlegget til forordning (EF) 

nr. 272/2009 fastsetter særlig metoder, herunder 

teknologi for å oppdage flytende eksplosiver, for at 

væsker, aerosoler og geler skal kunne bringes inn i 

sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et 

luftfartøy. 

3)  For å muliggjøre en gradvis innføring av et system for 

gjennomsøking av flytende eksplosiver, ble det i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 297/2010 

av 9. april 2010 om endring av forordning (EF) 

nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende 

standarder for sikkerhet i sivil luftfart(3) fastsatt to 

datoer: 29. april 2011 for gjennomsøking av væsker, 

aerosoler og geler som er anskaffet i en lufthavn i en 

tredjestat eller om bord i et luftfartøy fra et 

luftfartsselskap utenfor Fellesskapet, og 29. april 2013 

for gjennomsøking av alle væsker, aerosoler og geler. 

4)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 av 

22. juli 2011 om endring av forordning (EF) 

nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende 

standarder for sikkerhet i sivil luftfart når det gjelder 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2013,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 20. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7. 

(3) EUT L 90 av 10.4.2010, s. 1. 

innføring av gjennomsøking av væsker, aerosoler og 

geler i lufthavner i EU(4) ble datoen 29. april 2011 

slettet ettersom utviklingen i EU og på internasjonalt 

plan kort tid før 29. april 2011 viste at bare et fåtall 

lufthavner ville kunne tilby gjennomsøking, og 

passasjerene kunne ikke på forhånd vite om væsker, 

aerosoler og geler som er anskaffet i en lufthavn i en 

tredjestat eller om bord i et luftfartøy fra et 

luftfartsselskap utenfor Fellesskapet, ville bli tillatt i 

sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et 

luftfartøy. 

5)  Utviklingen innenfor teknologi og regelverk både på 

unionsplan og internasjonalt plan kan påvirke datoene 

fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009, og 

Kommisjonen kan ved behov foreslå endringer, idet det 

tas hensyn til driftstekniske krav til utstyret og hensynet 

til passasjerene. 

6)  Kommisjonen har samarbeidet tett med alle berørte 

parter for å vurdere situasjonen med hensyn til 

gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler i 

lufthavner i EU innen juli 2012. Som en del av dette 

arbeidet, er det utført driftsmessig utprøving. Kommi-

sjonens vurdering av situasjonen ble oversendt 

Europaparlamentet og Rådet i juli 2012 i form av en 

kommisjonsrapport(5). 

7)  På grunnlag av denne vurderingen og særlig med 

hensyn til den betydelige driftsmessige risikoen det 

innebærer dersom alle væsker, aerosoler og geler må 

gjennomsøkes for flytende eksplosiver i alle lufthavner i 

Unionen fra 29. april 2013, mener Kommisjonen at 

denne datoen bør erstattes med en gradvis oppheving av 

begrensningene, samtidig som det opprettholdes et høyt 

sikkerhetsnivå og tas hensyn til passasjerene på alle 

stadier, som angitt i gjennomføringsreglene. 

8)  Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor 

endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) EUT L 193 av 23. 7.2011, s. 19. 

(5) KOM(2012) 404 av 18.7.2012, ikke offentliggjort. 

2017/EØS/62/23 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal nr. 2 lyde: 

«2.  For gjennomsøking av håndbagasje, gjenstander som medbringes av andre personer enn passasjerene, 

luftfartsselskapers post og luftfartsselskapers materiell, unntatt når dette skal lastes om bord i lasterommet på 

et luftfartøy, forsyninger til flyginger og forsyninger til lufthavnen: 

a)  manuell gjennomsøking 

b)  visuell undersøkelse, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), 

e)  bombehunder 

f)  utstyr for sporpåvisning av eksplosiver (ETD) og 

g)  systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS).» 

b)  Del B1 skal lyde: 

«DEL B1 

Væsker, aerosoler og geler 

Det er tillatt å bringe væsker, aerosoler og geler inn i sikkerhetsbegrensede områder, forutsatt at de er gjennomsøkt 

eller fritatt for gjennomsøking i samsvar med kravene i de gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 246/2013 

av 19. mars 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av væsker, aerosoler og 

geler i lufthavner i EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta detaljerte tiltak 

for gjennomføring av de felles grunnleggende 

standarder for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegg I 

til nevnte forordning. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) om 

utfylling av de felles grunnleggende standarder for 

sikkerhet i sivil luftfart, med endringer, fastsettes 

metoder, herunder teknologi for å påvise flytende 

eksplosiver, for at væsker, aerosoler og geler skal kunne 

bringes inn i sikkerhetsbegrensede områder og om bord 

i luftfartøyer. 

3) Kommisjonen kan foreslå endringer, særlig med hensyn 

til passasjerene og til driftstekniske krav til utstyret samt 

i lys av kommisjonsrapporten(3) til Europaparlamentet 

og Rådet om vurderingen av situasjonen med hensyn til 

gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler i 

lufthavner i EU. For å påvise flytende eksplosiver mener 

Kommisjonen det er hensiktsmessig å innføre 

obligatorisk gjennomsøking av væsker, aerosoler og 

geler som selges i lufthavner og av luftfartsselskaper og 

er forseglet i forseglingsposer, samt væsker, aerosoler 

og geler som skal brukes i løpet av flygingen til 

medisinske formål eller for å dekke et spesielt 

ernæringsmessig behov, herunder barnemat. 

4) Kommisjonen arbeider mot en fullstendig oppheving av 

begrensningene som gjelder for medbrakte væsker, 

aerosoler og geler. På grunnlag av erfaringene fra 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2013, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 20. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7. 

(3) KOM(2012) 404 av 18.7.2012, ikke offentliggjort. 

gjennomføringen av gjennomsøking fra januar 2014 bør 

Kommisjonen vurdere situasjonen på nytt innen 

utgangen av 2014 og i samarbeid med alle berørte parter 

fastsette ett eller flere skritt videre for å nå dette målet, 

om mulig innen to år etter første skritt. 

5) Kommisjonen bør nøye følge den tekniske utviklingen 

innen systemer for påvisning av flytende eksplosiver 

med det mål om mulig å tillate lufthavner å installere 

gjennomsøkingssystemer i framtiden som på en effektiv 

måte kan søke etter flere trusler (for eksempel faste og 

flytende eksplosiver) på en gang, og som kan forenkle 

gjennomsøkingsrutinene. 

6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av  

4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 

gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 

luftfartssikkerhet(4) bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Lufthavnene eller den enhet som er ansvarlig for 

gjennomsøking, skal innen 30. juni 2013 meddele 

vedkommende myndigheter om framdriften for 

gjennomføringen av reglene om installering og bruk av 

gjennomsøkingsutstyr for væsker. Innen 1. september 2013 skal 

medlemsstatene meddele Kommisjonen dette. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Nr. 2 i vedlegget får anvendelse fra 31. januar 2014. 

  

(4) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1. 

2017/EØS/62/24 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel 4 nr. 4.0.4 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) «systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS» utstyr som kan påvise farlige materialer som 

nevnt i nr. 12.7 i vedlegget til kommisjonsbeslutning K(2010) 774.» 

b) I kapittel 4 nr. 4.1.3.4 skal bokstav g) lyde: 

«g) er kjøpt i en lufthavn i en tredjestat oppført i tillegg 4-D, forutsatt at væsken, aerosolen eller gelen er 

forseglet i en forseglingspose som inneholder et tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt på 

flyside i vedkommende lufthavn i løpet av de foregående 36 timer. Unntakene fastsatt i dette nummer kan 

brukes til senest 30. januar 2014.» 

c) I kapittel 4 oppheves nr. 4.1.3.1 og 4.1.3.2. 

d) I kapittel 12 skal nr. 12.7.1.1 lyde: 

«12.7.1.1 Systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS) skal kunne påvise og ved hjelp av en alarm 

varsle om nærmere angitte enkeltmengder av farlig materiale, samt mengder større enn dette, som 

befinner seg i væsker, aerosoler og geler.» 

e) I kapittel 12 skal nr. 12.7.2 lyde: 

«12.7.2. Standarder for systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS) 

12.7.2.1. Det skal være tre standarder for LEDS-utstyr. Nærmere bestemmelser om disse standardene 

fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning. 

12.7.2.2 Alt LEDS-utstyr skal oppfylle standard 1. 

LEDS-utstyr som oppfyller standard 1, kan brukes til senest 30. januar 2016. 

12.7.2.3. Standard 2 får anvendelse på alt LEDS-utstyr som er installert den dagen denne forordning trer i 

kraft. 

Alt LEDS-utstyr skal oppfylle standard 3 senest 31. januar 2016.» 

2. Med virkning fra 31. januar 2014 gjøres følgende endringer i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010: 

a) I kapittel 4 skal nr. 4.1.2.2 lyde: 

«4.1.2.2. Vedkommende enhet i alle lufthavner skal ved inngangen til et sikkerhetsbegrenset område minst 

gjennomsøke væsker, aerosoler og geler som er anskaffet i en lufthavn eller om bord i et luftfartøy, 

og som er forseglet i en forseglingspose som inneholder et tilfredsstillende og synlig bevis for at de er 

kjøpt på flyside i en lufthavn eller om bord i et luftfartøy, samt væsker, aerosoler og geler som skal 

brukes i løpet av flygingen til medisinske formål eller for å dekke et spesielt ernæringsmessig behov, 

herunder barnemat. 

Før gjennomsøking skal væsker, aerosoler og geler tas ut av håndbagasjen og gjennomsøkes atskilt 

fra andre gjenstander i håndbagasjen, med mindre utstyret som brukes til å gjennomsøke 

håndbagasjen, også gjør det mulig å gjennomsøke lukkede beholdere med væsker, aerosoler og geler 

inne i håndbagasjen. 

Når væsker, aerosoler og geler er tatt ut av håndbagasjen, skal passasjeren framvise 

a) alle væsker, aerosoler og geler i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller 

tilsvarende i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst 1 liter, idet 

innholdet lett skal få plass i posen, som skal være helt lukket, og 

b) alle andre væsker, aerosoler og geler, herunder forseglingsposer som inneholder væsker, aerosoler 

og geler. 

Vedkommende myndigheter, luftfartsselskaper og lufthavner skal gi passasjerene relevante 

opplysninger om gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler i lufthavnene.» 
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b) I kapittel 4 skal nr. 4.1.3 lyde: 

«4.1.3. Gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler 

4.1.3.1. Væsker, aerosoler og geler som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking med LEDS-

utstyr ved inngangen til et sikkerhetsbegrenset område dersom 

a) væskene, aerosolene og gelene er i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller 

tilsvarende, i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst 1 liter, idet 

innholdet lett skal få plass i posen, som skal være helt lukket, eller 

b) væskene, aerosolene og gelene forsegles i en forseglingspose ved kjøp på flyside i lufthavnen, 

c) væskene, aerosolene og gelen er i en forseglingspose er kjøpt i en annen lufthavn i EU eller om 

bord i et luftfartøy tilhørende et luftfartsselskap i EU og forsegles på nytt i en forseglingspose før 

de bringes ut av det sikkerhetsbegrensede området, 

d) væskene, aerosolene og gelene gjennomsøkes med LEDS-utstyr på flysiden og deretter forsegles i 

en forseglingspose. 

Unntakene nevnt i bokstav c) og d) utløper 31. desember 2015. 

4.1.3.2. Forseglingsposene nevnt i nr. 4.1.3.1 bokstav b)–d) skal 

a) tydelig kunne identifiseres som forseglingsposer fra den aktuelle lufthavnen, 

b) inneholde et tilfredsstillende og synlig bevis for kjøp eller ny forsegling i den aktuelle lufthavnen i 

løpet av de foregående tre timer, 

c) være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning. 

4.1.3.3. Gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i 

en særskilt kommisjonsbeslutning.» 

c) Tillegg 4-D oppheves. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1178/2011 

av 3. november 2011 

om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF)  

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 6, 

artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Målet med forordning (EF) nr. 216/2008 er å etablere og 

opprettholde et høyt og ensartet sikkerhetsnivå i sivil 

luftfart i Europa. Ved nevnte forordning fastsettes 

midlene for å nå dette og andre mål på området 

sikkerhet i sivil luftfart. 

2) Flygere som deltar i drift av visse luftfartøyer og 

opplæringsinnretninger for flysimulering, og personer 

og organisasjoner som deltar i opplæring, prøving eller 

kontroll av disse flygerne, skal oppfylle de relevante 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 216/2008. I samsvar med nevnte 

forordning bør flygere samt personer og organisasjoner 

som deltar i opplæringen av dem, sertifiseres når det er 

fastslått at de oppfyller grunnleggende krav. 

3) Tilsvarende bør flygere få utstedt en legeattest, og 

flyleger med ansvar for å vurdere flygeres medisinske 

skikkethet bør sertifiseres når det er fastslått at de 

oppfyller de relevante grunnleggende kravene. I henhold 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 25.11.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 22. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

til forordning (EF) nr. 216/2008 kan imidlertid 

allmennpraktiserende leger fungere som flyleger under 

visse omstendigheter og dersom nasjonal lovgivning 

tillater det. 

4) Kabinbesetningsmedlemmer som deltar i drift av visse 

luftfartøyer, skal oppfylle de relevante grunnleggende 

kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008. I henhold til nevnte forordning bør 

kabinbesetningsmedlemmene vurderes regelmessig for 

medisinsk skikkethet for å sikre at de på en sikker måte 

kan utføre sine sikkerhetsoppgaver. Oppfyllelsen av 

dette kravet skal påvises ved relevant vurdering basert 

på flymedisinsk beste praksis. 

5) Ved forordning (EF) nr. 216/2008 er det fastsatt at 

Kommisjonen skal vedta nødvendige gjennomførings-

regler for å fastsette vilkårene for sertifisering av flygere 

og av personer som deltar i opplæringen, prøvingen eller 

kontrollen av dem, for sertifisering av kabinbesetnings-

medlemmer og for vurdering av deres medisinske 

skikkethet. 

6) Kravene til og framgangsmåtene for konvertering av 

nasjonale flygersertifikater og nasjonale flymaskinist-

sertifikater til flygersertifikater bør fastsettes for å sikre 

at de kan utføre sin virksomhet i henhold til 

harmoniserte vilkår; testflygingskvalifikasjoner bør også 

konverteres i samsvar med denne forordning. 

7) Det bør være mulig for medlemsstatene å godkjenne 

sertifikater utstedt av tredjestater dersom det kan 

garanteres et sikkerhetsnivå tilsvarende det som er angitt 

i forordning (EF) nr. 216/2008. Det bør fastsettes vilkår 

for godkjenning av sertifikater utstedt av tredjestater.  

2017/EØS/62/25 
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8) For å sikre at opplæring som er påbegynt før denne 

forordning får anvendelse, kan tas i betraktning for å få 

flygersertifikat, bør det fastsettes vilkår for å anerkjenne 

opplæring som allerede er fullført samt vilkår for å 

anerkjenne militære sertifikater. 

9) Det er nødvendig å gi luftfartsindustrien og 

medlemsstatenes myndigheter tilstrekkelig tid til å 

tilpasse seg de nye rammereglene, gi medlemsstatene tid 

til å utstede særlige typer flygersertifikater og 

legeattester som ikke omfattes av «JAR», og på visse 

vilkår godkjenne gyldigheten av sertifikater og attester 

som er utstedt, samt flymedisinske vurderinger som er 

utført, før denne forordning får anvendelse. 

10) Rådsdirektiv 91/670/EØF av 16. desember 1991 om 

gjensidig godkjenning av personsertifikater for å utøve 

funksjoner i sivil luftfart(1) oppheves i samsvar med 

artikkel 69 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008. De 

tiltakene som vedtas ved denne forordning, skal anses 

som tilsvarende tiltak. 

11) For å sikre en smidig overgang og et høyt og ensartet 

sikkerhetsnivå i sivil luftfart i Unionen bør 

gjennomføringstiltakene gjenspeile det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, herunder beste praksis, og 

den vitenskapelige og tekniske utvikling innen 

flygeropplæring og flygebesetningers flymedisinske 

skikkethet. Det bør derfor tas hensyn til de tekniske 

kravene og administrative framgangsmåtene som er 

vedtatt av Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfart (ICAO) og de felles luftfartsmyndigheter (JAA) 

fram til 30. juni 2009, samt til eksisterende lovgivning 

som gjelder særlige nasjonale forhold. 

12) Byrået utarbeidet utkast til gjennomføringsregler og 

framla dem som en uttalelse til Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter nærmere regler for: 

1)  de forskjellige rettighetene for flygersertifikater, vilkårene 

for utstedelse, opprettholdelse, endring, begrensning, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater, 

sertifikatinnehaveres særskilte rettigheter og ansvar, vilkår 

  

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 21. 

for konvertering av eksisterende nasjonale flygersertifikater 

og nasjonale flymaskinistsertifikater til flygersertifikater 

samt vilkår for godkjenning av flygersertifikater fra 

tredjestater, 

2)  sertifisering av personer med ansvar for å drive 

flygeopplæring eller flysimuleringsopplæring, eller for å 

vurdere flygeres ferdigheter, 

3)  forskjellige legeattester for flygere, vilkårene for utstedelse, 

opprettholdelse, endring, begrensning, midlertidig 

oppheving eller tilbakekalling av legeattester, særskilte 

rettigheter og ansvar for innehavere av legeattester samt 

vilkår for konvertering av nasjonale legeattester til allment 

anerkjente legeattester, 

4)  sertifiseringen av flyleger samt på hvilke vilkår 

allmennpraktiserende leger kan fungere som flyleger, 

5)  den periodiske flymedisinske vurderingen av kabinbe-

setningsmedlemmer og kvalifikasjonene til de personene 

som er ansvarlige for denne vurderingen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «del-FCL-sertifikat» et flygebesetningssertifikat som 

oppfyller kravene i vedlegg I, 

2) «JAR» felles luftfartskrav som er vedtatt av de felles 

luftfartsmyndigheter og som fikk anvendelse fra  

30. juni 2009, 

3) «flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL – light 

aircraft pilot licence)» fritidsflygersertifikatet nevnt i 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 216/2008, 

4) «sertifikat som oppfyller JAR» flygersertifikat og 

tilhørende rettigheter, beviser, tillatelser og/eller 

kvalifikasjoner, som er utstedt eller anerkjent i samsvar 

med nasjonal lovgivning som gjenspeiler JAR og 

framgangsmåtene, av en medlemsstat som har gjennomført 

relevante JAR og som er anbefalt for gjensidig 

anerkjennelse i de felles luftfartsmyndigheters system for 

slike JAR, 

5) «sertifikat som ikke oppfyller JAR» flygersertifikat som er 

utstedt eller anerkjent av en medlemsstat i samsvar med 

nasjonal lovgivning og som ikke er anbefalt for gjensidig 

anerkjennelse med hensyn til relevante JAR,  
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6) «godskriving» anerkjennelse av tidligere erfaring eller 

kvalifikasjoner, 

7) «rapport om godskriving» en rapport som ligger til grunn 

for at tidligere erfaring eller kvalifikasjoner kan 

anerkjennes, 

8) «konverteringsrapport» en rapport som ligger til grunn for 

at et sertifikat kan konverteres til et del-FCL-sertifikat, 

9) «legeattest for flygere og sertifikat for flyleger, som 

oppfyller JAR» sertifikat som er utstedt eller anerkjent i 

samsvar med nasjonal lovgivning som gjenspeiler JAR og 

framgangsmåtene, av en medlemsstat som har gjennomført 

relevante JAR og som er anbefalt for gjensidig 

anerkjennelse i de felles luftfartsmyndigheters system for 

slike JAR, 

10) «legeattest for flygere og sertifikat for flyleger, som ikke 

oppfyller JAR» sertifikat som er utstedt eller anerkjent av 

en medlemsstat i samsvar med nasjonal lovgivning og som 

ikke er anbefalt for gjensidig anerkjennelse med hensyn til 

relevante JAR. 

Artikkel 3 

Utstedelse av flygersertifikat og legeattest 

Uten at det berører artikkel 7, skal flygere av luftfartøyer nevnt 

i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 4 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 216/2008, oppfylle de tekniske kravene og overholde 

de administrative framgangsmåtene fastsatt i vedlegg I og 

vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 4 

Eksisterende nasjonale flygersertifikater 

1.  Sertifikater som oppfyller JAR, som en medlemsstat har 

utstedt eller godkjent før 8. april 2012, skal anses å være utstedt 

i samsvar med denne forordning. Medlemsstatene skal senest 

innen 8. april 2017 erstatte disse sertifikatene med sertifikater 

som er i samsvar med det formatet som er fastsatt i del-ARA. 

2.  Sertifikater som ikke oppfyller JAR, herunder eventuelle 

tilhørende rettigheter, beviser, tillatelser og/eller 

kvalifikasjoner, som en medlemsstat har utstedt eller godkjent 

før denne forordning får anvendelse, skal konverteres til del-

FCL-sertifikater av den medlemsstaten som utstedte sertifikatet. 

3.  Sertifikater som ikke oppfyller JAR, skal konverteres til 

del-FCL-sertifikater og tilhørende rettigheter eller beviser i 

samsvar med: 

a)  bestemmelsene i vedlegg II eller 

b)  de delene som er fastsatt i en konverteringsrapport. 

4.  Konverteringsrapporten skal: 

a)  utarbeides av den medlemsstaten som utstedte 

flygersertifikatet, i samråd med Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («Byrået»), 

b)  beskrive de nasjonale kravene som ligger til grunn for 

utstedelsen av flygersertifikatene, 

c)  beskrive omfanget av de særskilte rettighetene som er tildelt 

flygerne, 

d)  angi hvilke krav i vedlegg I som skal godskrives, 

e)  angi eventuelle begrensninger som skal oppføres i del-FCL-

sertifikatene, og eventuelle krav som flygeren skal oppfylle 

for at disse begrensningene skal oppheves. 

5.  Konverteringsrapporten skal inneholde kopier av alle 

dokumenter som er nødvendige for å dokumentere de 

opplysningene som er nevnt i bokstav a)–e) i nr. 4, herunder 

kopier av relevante nasjonale krav og framgangsmåter. Når 

medlemsstatene utarbeider konverteringsrapporten, skal de ha 

som mål at flygerne i den grad det er mulig skal kunne 

opprettholde det nåværende omfanget av sin virksomhet. 

6.  Uten hensyn til nr. 1 og 3 skal innehavere av et bevis som 

klasserrettighetsinstruktør eller -kontrollant som har særskilte 

rettigheter for teknisk kompliserte luftfartøyer med høy ytelse 

med én flyger, få disse særskilte rettighetene konvertert til et 

bevis som typerettighetsinstruktør eller -kontrollant for fly med 

én flyger. 

7.  En medlemsstat kan gi en flygerelev tillatelse til å utøve 

begrensede særskilte rettigheter uten tilsyn før vedkommende 

oppfyller alle nødvendige krav til utstedelse av et LAPL, på 

følgende vilkår: 

a)  de særskilte rettighetene skal være begrenset til 

medlemsstatens nasjonale territorium eller en del av det, 

b)  de særskilte rettighetene skal være begrenset til et avgrenset 

geografisk område og til enmotorsfly med stempelmotor 

med en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg, og skal 

ikke omfatte persontransport, 

c)  disse tillatelsene skal utstedes på grunnlag av en individuell 

sikkerhetsrisikovurdering utført av en instruktør etter en 

konseptuell sikkerhetshetsrisikovurdering utført av 

medlemsstaten, 

d)  medlemsstaten skal hvert tredje år framlegge periodiske 

rapporter for Kommisjonen og Byrået.  
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Artikkel 5 

Eksisterende nasjonale legeattester for flygere og 

sertifikater for flyleger 

1.  Legeattester for flygere og sertifikater for flyleger, som 

oppfyller JAR, som en medlemsstat har utstedt eller godkjent 

før denne forordning får anvendelse, skal anses å være utstedt i 

samsvar med denne forordning. 

2.  Medlemsstatene skal senest innen 8. april 2017 erstatte 

legeattester for flygere og sertifikater for flyleger med attester 

og sertifikater som er i samsvar med det formatet som er fastsatt 

i del-ARA. 

3.  Legeattester for flygere og sertifikater for flyleger, som 

ikke oppfyller JAR, som en medlemsstat har utstedt før denne 

forordning får anvendelse, skal fortsatt være gyldige fram til 

datoen for neste forlengelse eller til 8. april 2017, etter hva som 

kommer først. 

4.  Forlengelsen av attestene og sertifikatene som er nevnt i  

nr. 1 og 2, skal oppfylle bestemmelsene i vedlegg IV. 

Artikkel 6 

Konvertering av testflygingskvalifikasjoner 

1.  Flygere som før denne forordning får anvendelse, utførte 

testflyginger i kategori 1 og 2 som definert i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003(1), eller som har gitt 

undervisning til testflygere, skal få sine kvalifikasjoner for 

testflyging konvertert til testflygingsrettigheter i samsvar med 

vedlegg I til denne forordning, og når det er relevant, til 

sertifikater for testflygingsinstruktører av den medlemsstaten 

som utstedte testflygingskvalifikasjonene. 

2.  Denne konverteringen skal utføres i samsvar med de 

delene som er fastsatt i en konverteringsrapport som oppfyller 

kravene i artikkel 4 nr. 4 og 5. 

Artikkel 7 

Eksisterende nasjonale flymaskinistsertifikater 

1.  For å konvertere flymaskinistsertifikater som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen til del-FCL-

sertifikater, skal innehaverne levere en søknad til 

medlemsstatene som utstedte sertifikatene. 

2.  Flymaskinistsertifikater skal konverteres til del-FCL-

sertifikater i samsvar med en konverteringsrapport som 

oppfyller kravene i artikkel 4 nr. 4 og 5. 

  

(1) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 

3.  Ved søknad om trafikkflygersertifikat (ATPL) for fly skal 

bestemmelsene om godskriving i FCL.510.A bokstav c) nr. 2 i 

vedlegg I oppfylles. 

Artikkel 8 

Vilkår for godkjenning av sertifikater fra tredjestater 

1.  Uten at det berører artikkel 12 i forordning (EF)  

nr. 216/2008, og dersom det ikke er inngått avtaler mellom 

Unionen og en tredjestat om utstedelse av flygersertifikater, kan 

medlemsstatene godkjenne sertifikater fra tredjestater samt 

tilhørende legeattester som er utstedt av eller på vegne av 

tredjestater, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III til 

denne forordning. 

2.  Søkere til del-FCL-sertifikater som allerede innehar minst 

tilsvarende sertifikat, rettighet eller bevis utstedt i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen av en tredjestat, skal 

oppfylle alle kravene i vedlegg I til denne forordning, bortsett 

fra at kravene til kurslengde, antall leksjoner og særlige 

opplæringstimer kan reduseres. 

3.  Den medlemsstaten som flygeren leverer sin søknad til, 

skal bestemme hvor mye som skal godskrives på grunnlag av 

en anbefaling fra en godkjent utdanningsorganisasjon. 

4.  Innehavere av et ATPL som er utstedt av eller på vegne av 

en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-

konvensjonen, som oppfyller kravene til erfaring i forbindelse 

med utstedelse av et ATPL i den relevante luftfartøykategorien 

som fastsatt i kapittel F i vedlegg I til denne forordning, kan få 

godskrevet dette fullt ut når det gjelder kravene til 

gjennomføring av et opplæringskurs før teoriprøvene og 

ferdighetsprøven, forutsatt at sertifikatet fra tredjestaten 

inneholder en gyldig typerettighet for det luftfartøyet som skal 

brukes i ATPL-ferdighetsprøven. 

5.  Typerettigheter for fly eller helikopter kan utstedes til 

innehavere av del-FCL-sertifikater som oppfyller kravene til 

utstedelse av slike rettigheter som er fastsatt av en tredjestat. 

Slike rettigheter vil være begrenset til luftfartøyer som er 

registrert i denne tredjestaten. Denne begrensningen kan 

oppheves når flygeren oppfyller kravene i del C nr. 1 i 

vedlegg III. 

Artikkel 9 

Godskriving for opplæring som er påbegynt før denne 

forordning får anvendelse 

1.  Når det gjelder utstedelse av del-FCL-sertifikater i 

samsvar med vedlegg I, skal opplæring som er påbegynt før 

denne forordning får anvendelse i samsvar med de felles 

luftfartsmyndigheters krav og framgangsmåter, under 

regelverksbasert tilsyn av en medlemsstat som er anbefalt for 

gjensidig anerkjennelse i de felles luftfartsmyndigheters system 

for relevante JAR, godskrives fullt ut, forutsatt at opplæring og 

prøving er fullført innen 8. april 2016.  
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2.  Opplæring som er påbegynt før denne forordning får 

anvendelse i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

skal godskrives med sikte på utstedelse av del-FCL-sertifikater 

på grunnlag av en rapport om godskriving som er utarbeidet av 

medlemsstaten i samråd med byrået. 

3.  Rapporten om godskriving skal beskrive opplæringens 

omfang, angi hvilke krav i del-FCL-sertifikatene som skal 

godskrives, og når det er relevant, hvilke krav søkerne må 

oppfylle for å få utstedt del-FCL-sertifikater. Den skal 

inneholde kopier av alle dokumenter som er nødvendige for å 

dokumentere opplæringens omfang og de nasjonale reglene og 

framgangsmåtene som opplæringen ble påbegynt i samsvar 

med. 

Artikkel 10 

Godskriving for flygersertifikater som er oppnådd under 

militærtjeneste 

1.  For at innehavere av militære flygebesetningssertifikater 

skal kunne få utstedt del-FCL-sertifikater, skal de inngi en 

søknad til den medlemsstaten der de har tjenestegjort. 

2.  Kunnskap, erfaring og ferdigheter som er oppnådd under 

militærtjeneste, skal godskrives i forbindelse med de relevante 

kravene i vedlegg I i samsvar med de delene i en rapport om 

godskriving som er utarbeidet av medlemsstaten i samråd med 

Byrået. 

3.  Rapporten om godskriving skal: 

a)  beskrive de nasjonale kravene som ligger til grunn for 

utstedelsen av militære sertifikater, rettigheter, beviser, 

tillatelser og/eller kvalifikasjoner, 

b)  beskrive omfanget av de særskilte rettighetene som er tildelt 

flygerne, 

c)  angi hvilke krav i vedlegg I som skal godskrives, 

d)  angi eventuelle begrensninger som skal oppføres i del-FCL-

sertifikatene, og angi eventuelle krav som flygere skal 

oppfylle for at disse begrensningene skal oppheves, 

e)  inneholde kopier av alle dokumenter som er nødvendige for 

å dokumentere de opplysningene som er nevnt ovenfor, 

herunder kopier av relevante nasjonale krav og 

framgangsmåter. 

Artikkel 11 

Kabinbesetningens medisinske skikkethet 

1.  Kabinbesetningsmedlemmene som deltar i driften av 

luftfartøyene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008, skal oppfylle de tekniske  

kravene og administrative framgangsmåtene som er fastsatt i 

vedlegg IV. 

2.  Legeundersøkelser eller medisinske vurderinger av 

kabinbesetningsmedlemmer som ble utført i samsvar med 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(1), og som fortsatt er gyldige 

på den datoen denne forordning får anvendelse, skal anses å 

være gyldige i samsvar med denne forordning inntil det første 

av følgende tidspunkter: 

a)  utgangen av den gyldighetstiden som er fastsatt av 

vedkommende myndighet i samsvar med forordning (EØF) 

nr. 3922/91, eller 

b)  utgangen av gyldighetstiden fastsatt i MED.C.005 i 

vedlegg IV. 

Gyldighetstiden skal regnes fra datoen for den siste 

legeundersøkelsen eller medisinske vurderingen. 

Etter utgangen av gyldighetstiden skal alle etterfølgende 

flymedisinske vurderinger utføres i samsvar med vedlegg IV. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 8. april 2012. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å  

ikke anvende følgende bestemmelser i vedlegg I fram til  

8. april 2015: 

a)  bestemmelsene om flygersertifikat for VTOL-luftfartøyer, 

luftskip, ballonger og seilfly, 

b)  bestemmelsene i kapittel B, 

c)  bestemmelsene i FCL.800, FCL.805, FCL.815 og FCL.820, 

d)  for helikoptre, bestemmelsene i kapittel J avsnitt 8, 

e)  bestemmelsene i kapittel J avsnitt 10 og 11. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å ikke 

konvertere fly- og helikoptersertifikater de har utstedt som ikke 

oppfyller JAR, fram til 8. april 2014.  

  

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 
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4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å ikke 

anvende bestemmelsene i denne forordning på flygere som er 

innehavere av et sertifikat og tilhørende legeattest utstedt av en 

tredjestat, som deltar i ikke-kommersielle operasjoner med 

luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) eller c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008, før 8. april 2014. 

5.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å ikke 

anvende bestemmelsene i kapittel B avsnitt 3 i vedlegg IV før  

8. april 2015. 

6.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å  

ikke anvende bestemmelsene i kapittel C i vedlegg IV før  

8. april 2014. 

7.  Når en medlemsstat gjør bruk av bestemmelsene i nr. 2–6, 

skal den underrette Kommisjonen og Byrået. Denne 

underretningen skal beskrive grunnene til dette unntaket samt 

programmet for gjennomføring med planlagte tiltak og 

tilhørende tidsplan. 

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

Utferdiget i Brussel 3. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

[DEL-FCL] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

FCL.001  Vedkommende myndighet 

I denne delen menes med vedkommende myndighet en myndighet som er utpekt av den medlemsstaten som en person 

inngir en søknad om utstedelse av flygersertifikater eller tilhørende rettigheter eller beviser til. 

FCL.005 Virkeområde 

Denne delen fastsetter kravene til utstedelse av flygersertifikater og tilhørende rettigheter og beviser samt vilkårene for 

deres gyldighet og bruk. 

FCL.010 Definisjoner 

I denne delen menes med: 

«akroflyging» en tilsiktet manøver som omfatter en brå endring i et luftfartøys flygestilling, en unormal 

flygestilling eller en unormal akselerasjon, som ikke er nødvendig for normal flyging eller ved undervisning i 

forbindelse med sertifikater eller andre rettigheter enn rettigheter for akroflyging, 

«fly» et motordrevet luftfartøy som er tyngre enn luft, med faste vinger, og som under flyging bæres oppe av 

luftens dynamiske reaksjon mot vingene, 

«fly som skal føres sammen med en styrmann» en type fly som skal føres sammen med en styrmann som angitt i 

flygehåndboken eller i godkjenningssertifikatet for luftfartsselskapet, 

«luftfartøy» alle maskiner som kan holdes oppe i atmosfæren ved andre reaksjoner fra luften enn reaksjoner av luft 

mot jordoverflaten, 

«flygerskjønn» en konsekvent bruk av god dømmekraft og velutviklede kunnskaper, ferdigheter og holdninger for 

å oppnå målene for flyging, 

«luftskip» et motordrevet luftfartøy som er lettere enn luft, unntatt varmluftsskip, som i denne delen omfattes av 

definisjonen av ballong, 

«ballong» et luftfartøy som er lettere enn luft, som ikke er motordrevet, og som holdes oppe ved bruk av enten 

gass eller varmluft generert av en luftbåren brenner. I denne delen anses også et varmluftskip, selv om det er 

motordrevet, som en ballong, 

«innretning for grunnleggende instrumentopplæring» (Basic Instrument Training Device – BITD) en bakkebasert 

opplæringsinnretning som representerer en flygerelevs plass i en flyklasse. Den kan bruke skjermbaserte 

instrumentpaneler og fjærbelastede styreinnretninger, som utgjør en opplæringsplattform for minst de 

prosedyremessige aspektene ved instrumentflyging, 

«luftfartøykategori» en kategorisering av luftfartøyer i henhold til angitte grunnleggende egenskaper, for eksempel 

fly, VTOL-luftfartøy, helikopter, luftskip, seilfly, friballong, 

«flyklasse» en kategorisering av fly med én flyger som ikke krever en typerettighet, 

«ballongklasse» en kategorisering av ballonger ut fra de oppdriftsmetodene som brukes til å holde dem oppe, 

«kommersiell lufttransport» person-, gods- eller posttransport, mot vederlag eller leie, 

«kompetanse» en kombinasjon av ferdigheter, kunnskap og holdning som kreves for å utføre en oppgave i henhold 

til den foreskrevne standard, 

«kompetanseelement» en handling som utgjør en oppgave som har en utløsende hendelse og en avsluttende 

hendelse som klart avgrenser den, og et merkbart resultat, 

«kompetanseenhet» en separat funksjon som består av en rekke kompetanseelementer,  
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«styrmann» en flyger som ikke fungerer som fartøysjef på et luftfartøy der det kreves mer enn én flyger, bortsett 

fra en flyger som befinner seg om bord bare for å motta flygeundervisning til et sertifikat eller en rettighet, 

«navigasjonsflyging» flyging mellom et avgangssted og et ankomststed via en forhåndsplanlagt rute, ved bruk av 

standard navigasjonsmetoder, 

«avløsningsstyrmann» en flyger som avløser styrmannen fra vedkommendes plikter ved betjeningsinnretningene 

under flyging i marsjhøyde på flyginger med flere flygere over FL 200, 

«elevtid» flygetid eller instrumenttid på bakken, når en person får flygeundervisning fra en godkjent instruktør, 

«feil» en handling eller unnlatelse fra flygebesetningen som fører til avvik fra organisatoriske eller flygerelaterte 

formål eller forventninger, 

«feilhåndtering» den prosessen som omfatter sporing og håndtering av feil gjennom mottiltak som reduserer eller 

fjerner følgene av feil og reduserer sannsynligheten for feil eller uønskede situasjoner for luftfartøyer, 

«flysimulator» (FFS – Full Flight Simulator) en kopi i naturlig størrelse av førerkabinen i et luftfartøy av en 

bestemt type, modell og serie, herunder sammenkoblingen av alt utstyr og alle dataprogrammer som er nødvendige 

for å representere luftfartøyet på bakken og i luften, et visuelt system som gir et bilde av utsikten fra førerkabinen 

samt et system som simulerer de kreftene som påvirker luftfartøyet, 

«flygetid» 

for fly, turmotorseilfly og VTOL-luftfartøyer, den samlede tiden fra det øyeblikket et luftfartøy første gang setter 

seg i bevegelse for å lette, til det øyeblikket det til slutt stopper når flygingen er avsluttet, 

for helikoptre, den samlede tiden fra det øyeblikket helikopterets rotorblader begynner å dreie, til det øyeblikket 

helikopteret til slutt står stille når flygingen er avsluttet og rotorbladene har stoppet, 

for luftskip, den samlede tiden fra det øyeblikket et luftskip frigjøres fra masten for å starte, til det øyeblikket 

luftskipet til slutt stopper når flygingen er avsluttet og det fortøyes til masten, 

for seilfly, den samlede tiden fra det øyeblikket seilflyet settes i bevegelse for å lette, til det øyeblikket seilflyet til 

slutt stopper når flygingen er avsluttet, 

for ballonger, den samlede tiden fra det øyeblikket kurven letter fra bakken for å starte, til det øyeblikket den til 

slutt står stille når flygingen er avsluttet, 

«IFR-flygetid» (flygetid etter instrumentflygeregler) all flygetid når luftfartøyet føres i henhold til 

instrumentflygereglene, 

«flygeopplæringsinnretning» (FTD – Flight Training Device)» en kopi i naturlig størrelse av et bestemt luftfartøys 

instrumenter, utstyr, paneler og betjeningsinnretninger i en åpen eller lukket førerkabin, herunder 

sammenkoblingen av utstyr og dataprogrammer som er nødvendige for å representere luftfartøyet på bakken og i 

luften, i den utstrekning systemene er installert i innretningen. Det kreves ikke et system som simulerer de kreftene 

som påvirker luftfartøyet eller et visuelt system, unntatt for FTD-nivå 2 og 3 for helikoptre, der det kreves visuelle 

systemer, 

«opplæringsinnretning for flyge- og flysikringsprosedyrer» (FNPT – Flight and Navigation Procedures Trainer) 

en opplæringsinnretning som representerer miljøet i en førerkabin, herunder sammenkoblingen av utstyr og 

dataprogrammer som er nødvendige for å representere en luftfartøytype eller -klasse under flyging, i den grad 

systemene ser ut til å fungere som i et luftfartøy, 

«ballonggruppe» en kategorisering av ballonger ut fra kammerets størrelse eller volum, 

«helikopter» et luftfartøy som er tyngre enn luft, som under flyging hovedsakelig holdes oppe av luftens virkning 

på én eller flere motordrevne rotorer på i hovedsak vertikale akser, 

«instrumentflygetid» den tiden en flyger kontrollerer et luftfartøy under flyging utelukkende ved hjelp av 

instrumenter, 

«instrumenttid på bakken» den tiden en flyger får undervisning i simulert instrumentflyging i en 

opplæringsinnretning for flysimulering (FSTD),  
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«instrumenttid» instrumentflygetid eller instrumenttid på bakken, 

«flyging med flere flygere» 

for fly, en flyging som krever minst to flygere i et besetningssamarbeid på fly med enten flere flygere eller én 

flyger, 

for helikoptre, en flyging som krever minst to flygere i et besetningssamarbeid på helikoptre med flere flygere, 

«besetningssamarbeid» (MCC – Multi-crew cooperation) en situasjon der flybesetningen fungerer som en 

samarbeidsgruppe ledet av fartøysjefen, 

«luftfartøy med flere flygere» 

for fly, fly som er sertifisert for flyging med en minstebesetning på minst to flygere, 

for helikoptre, luftskip og VTOL-luftfartøyer, den typen luftfartøyer som skal føres sammen med en styrmann som 

angitt i flygehåndboken eller i godkjenningssertifikatet for luftfartsselskapet eller tilsvarende dokument, 

«natt» tidsrommet mellom slutten av kveldens alminnelige tussmørke og til morgenens alminnelige tussmørke 

begynner, eller et annet slikt tidsrom mellom solnedgang og soloppgang som fastsatt av vedkommende myndighet, 

som definert av medlemsstaten, 

«andre opplæringsinnretninger» (OTD – Other training devices) andre opplæringshjelpemidler enn flysimulatorer, 

flygeopplæringsinnretninger eller opplæringsinnretninger for flyge- og flysikringsprosedyrer som gir muligheter til 

opplæring når det ikke er nødvendig med et komplett førerkabinmiljø, 

«ytelseskriterier» en enkel, vurderingsmessig erklæring om det påkrevde resultatet av kompetanseelementet og en 

beskrivelse av kriteriene som brukes til å bedømme om det påkrevde ytelsesnivået er oppnådd, 

«fartøysjef» (PIC – Pilot-in-command) flygeren som er utpekt som ansvarlig for å føre fartøyet og for sikker 

gjennomføring av flygingen 

«fartøysjef under tilsyn» (PICUS – Pilot-in-command under supervision) en styrmann som under fartøysjefens 

tilsyn utfører pliktene og funksjonene til en fartøysjef, 

«VTOL-luftfartøy» et luftfartøy hvis vertikale løft og framdrift/løft under flyging skapes av rotorer med variabel 

geometri eller motorer/framdriftsinnretninger som er festet på eller bygd inn i flyskroget eller vingene, 

«motordrevet seilfly» et luftfartøy utstyrt med én eller flere motorer og som når motorene ikke er i gang, har 

egenskaper som et seilfly, 

«privatflyger» en flyger som er innehaver av et sertifikat som ikke tillater at flygeren fører et luftfartøy mot 

vederlag, med unntak for undervisning eller prøver, som fastsatt i denne delen, 

«ferdighetskontroll» demonstrasjon av ferdigheter for å forlenge eller fornye rettigheter, herunder en slik muntlig 

prøve som kan være påkrevd, 

«fornyelse» (av f.eks. en rettighet eller et bevis) det administrative tiltaket som treffes etter at en rettighet eller et 

bevis har utløpt, med sikte på å fornye de særskilte rettighetene knyttet til rettigheten eller beviset i en ytterligere 

angitt periode forutsatt at de angitte kravene er oppfylt, 

«forlengelse» (av f.eks. en rettighet eller et bevis) det administrative tiltaket som treffes i gyldighetstiden for en 

rettighet eller et bevis som gir innehaveren rett til fortsatt å utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til 

rettigheten eller beviset i en ytterligere angitt periode, forutsatt at de angitte kravene er oppfylt, 

«rutesektor» en flyging som omfatter start, avgang, flyging i marsjhøyde i minst 15 minutter, ankomst, innflyging 

og landing, 

«seilfly» et luftfartøy som er tyngre enn luft, og som under flyging holdes oppe av en oppdrift skapt av luftens 

dynamiske reaksjon mot faste løfteflater, og som flyr fritt uavhengig av en motor, 

«luftfartøy med én flyger» et luftfartøy som er sertifisert for flyging med én flyger.  
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«ferdighetsprøve» demonstrasjon av ferdigheter for utstedelse av et sertifikat eller en rettighet, herunder en slik 

muntlig prøve som kan være påkrevd, 

«soloflygetid» flygetid når en flygerelev er den eneste som er om bord i et luftfartøy, 

«elev som fartøysjef» (SPIC) en flygerelev som fungerer som fartøysjef på en flyging med en instruktør, der 

instruktøren bare observerer flygerleven og ikke påvirker eller kontrollerer flygingen, 

«trussel» hendelser eller feil som ligger utenfor flygebesetningens kontroll, som øker flygingens kompleksitet og 

som må håndteres for at sikkerhetsmarginene skal opprettholdes, 

«trusselhåndtering» den prosessen som omfatter sporing og håndtering av trusler gjennom mottiltak som reduserer 

eller fjerner følgene av trusler og reduserer sannsynligheten for feil eller uønskede situasjoner for luftfartøyer. 

«turmotorseilfly» (TMG) en egen klasse motordrevne seilfly som er utstyrt med en integrert, ikke-innfellbar motor 

og en ikke-innfellbar propell. Det skal kunne starte og stige ved egen kraft i samsvar med flygehåndboken. 

«luftfartøytype» en kategorisering av luftfartøyer som krever en typerettighet som fastsatt i opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, og som omfatter alle luftfartøyer av samme grunnleggende 

konstruksjon, herunder alle endringer av dem, med unntak av dem som medfører en endring i håndterings- eller 

flygeegenskaper. 

FCL.015 Søknad om og utstedelse av sertifikater, rettigheter og beviser 

a)  Søknad om utstedelse, forlengelse eller fornyelse av flygersertifikater og tilhørende rettigheter og beviser skal 

sendes til vedkommende myndighet i en form og på en måte som er fastsatt av denne myndigheten. Søknaden skal 

ledsages av dokumentasjon på at søkeren oppfyller kravene til utstedelse, forlengelse eller fornyelse av sertifikatet 

eller beviset samt tilhørende rettigheter eller påtegninger som fastsatt i denne delen og i del-MED. 

b)  Eventuelle begrensninger eller utvidelser av de særskilte rettighetene som et sertifikat, en rettighet eller et bevis gir, 

skal være påtegnet sertifikatet eller beviset av vedkommende myndighet. 

c)  En person skal ikke på noe tidspunkt inneha mer enn ett sertifikat per luftfartøykategori som er utstedt i samsvar 

med denne delen. 

d)  En søknad om utstedelse av et sertifikat for en annen luftfartøykategori, eller om utstedelse av ytterligere rettigheter 

eller beviser, samt endring, forlengelse eller fornyelse av disse sertifikatene, rettighetene eller bevisene, skal inngis 

til vedkommende myndighet som opprinnelig utstedte flygersertifikatet, bortsett fra når flygeren har anmodet om 

endring av vedkommende myndighet og om overføring av sertifikatet og legeattesten til denne myndigheten. 

FCL.020 Flygerelev 

En flygerelev skal ikke fly solo med mindre vedkommende har tillatelse til det og er under tilsyn av en flygeinstruktør. 

Før den første soloflygingen skal flygereleven: 

når det gjelder fly, helikoptre og luftskip, være minst 16 år, 

når det gjelder seilfly og ballonger, være minst 14 år. 

FCL.025 Teoriprøve for utstedelse av sertifikat 

a) Søkerens ansvar 

1)  Søkere skal ta alle prøver til et bestemt sertifikat eller en bestemt rettighet som hører inn under én medlemsstats 

ansvarsområde. 

2)  Søkere skal bare ta en prøve dersom det anbefales av den godkjente opplæringsorganisasjonen (ATO) som har 

ansvar for deres opplæring, når de har gjennomført de relevante teoridelene av opplæringskurset med et 

tilfredsstillende resultat. 

3)  Anbefalingen fra en ATO skal være gyldig i tolv måneder. Dersom søkeren ikke har tatt minst én teoriprøve i 

denne gyldighetstiden, skal behovet for ytterligere opplæring vurderes av ATO på grunnlag av søkerens behov.  
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b) Krav for å bestå 

1)  Bestått på en prøveoppgave skal gis til en søker som oppnår minst 75 % av de poengene som er tildelt denne 

oppgaven. Det gis ingen straffepoeng. 

2)  Med mindre annet er fastsatt i denne delen, har en søker fullført den påkrevde teoriprøven for et relevant 

flygersertifikat eller rettighet når vedkommende har bestått alle de påkrevde prøveoppgavene innen 18 måneder 

fra utgangen av den kalendermåneden da søkeren første gang forsøkte seg på en prøve. 

3)  Dersom en søker ikke har bestått én av prøveoppgavene etter fire forsøk, eller ikke har bestått alle oppgaver 

etter enten seks forsøk eller i det tidsrommet som er nevnt i nr. 2, skal vedkommende besvare alle 

prøveoppgavene igjen. 

Før søkeren tar prøvene igjen, skal vedkommende gjennomgå ytterligere opplæring hos en ATO. Den påkrevde 

opplæringens varighet og omfang skal fastsettes av opplæringsorganisasjonen, på grunnlag av søkerens behov. 

c) Gyldighetstid 

1)  Bestått teoriprøve vil være gyldig: 

i) i et tidsrom på 24 måneder for utstedelse av et flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL), et 

privatflygersertifikat (PPL), et seilflygersertifikat (SPL) eller et ballongflygersertifikat (BPL), 

ii) i et tidsrom på 36 måneder for utstedelse av et sertifikat for kommersiell flyging (CPL) eller en 

instrumentrettighet (IR), 

iii) tidsrommene i i) og ii) skal regnes fra den dagen flygeren består teoriprøven i samsvar med  

bokstav b) nr. 2. 

2)  En bestått teoriprøve for trafikkflygersertifikat (ATPL) er gyldig for utstedelse av et ATPL i et tidsrom på sju år 

fra den siste gyldighetsdatoen for: 

i) en IR som er innført i sertifikatet, eller 

ii) når det gjelder helikoptre, et helikopters typerettighet innført i dette sertifikatet. 

FCL.030 Ferdighetsprøve 

a)  Før en ferdighetsprøve for utstedelse av et sertifikat, en rettighet eller et bevis tas, skal søkeren ha bestått den 

påkrevde teoriprøven, unntatt når det gjelder søkere som gjennomgår et kurs i integrert flygeopplæring. 

I alle tilfeller skal teoriundervisningen alltid være gjennomført før ferdighetsprøvene tas. 

b)  Bortsett fra når det gjelder utstedelse av et ATPL, skal en som søker om å ta en ferdighetsprøve, anbefales til 

prøven av den organisasjonen/personen som har ansvar for opplæringen, når opplæringen er avsluttet. 

Opplæringsdokumentasjonen skal være tilgjengelig for kontrollanten. 

FCL.035 Godskriving av flygetid og teorikunnskaper 

a) Godskriving av flygetid 

1)  Med mindre annet er angitt i denne delen, skal flygetid som skal godskrives for et sertifikat, en rettighet eller et 

bevis, være gjennomført i samme luftfartøykategori som det ønskede sertifikatet eller den ønskede rettigheten. 

2)  Fartøysjef eller flyger under opplæring. 

i) En søker til et sertifikat, en rettighet eller et bevis skal få godskrevet all soloflygetid, elevtid eller flygetid 

som fartøysjef i den samlede flygetiden som kreves for sertifikatet, rettigheten eller beviset. 

ii) En kandidat som har gjennomgått et integrert ATP-kurs, har rett til å få godskrevet opptil 50 timers 

instrumenttid som elev som fartøysjef i den flygetiden som fartøysjef som kreves for utstedelse av ATPL, 

CPL og type- eller klasserettighet for flermotorsfly. 

iii) En kandidat som har gjennomgått et integrert CPL/IR-kurs har rett til å få godskrevet opptil 50 timers 

instrumenttid som elev som fartøysjef i den flygetiden som fartøysjef som kreves for utstedelse av CPL og 

type- eller klasserettighet for flermotorsfly.  
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3)  Flygetid som styrmann. Med mindre annet er fastsatt i denne delen, har innehaveren av et flygersertifikat, når 

vedkommende fungerer som styrmann eller fartøysjef under tilsyn (PICUS), rett til å få godskrevet all flygetid 

som styrmann i den samlede flygetiden som kreves for et flygersertifikat av høyere grad. 

b) Godskriving av teorikunnskaper 

1)  En søker som har bestått ATPL-teoriprøven, skal få godskrevet dette mot kravene til teorikunnskaper for 

flygersertifikat for lette luftfartøyer, privatflygersertifikat, sertifikat for kommersiell flyging og, bortsett fra for 

helikoptre, IR i samme luftfartøykategori. 

2)  En søker som har bestått CPL-teoriprøven, skal få godskrevet dette mot kravene til teorikunnskaper for 

flygersertifikat for lette luftfartøyer eller for privatflygersertifikat i samme luftfartøykategori. 

3)  Innehaveren av en IR eller en søker som har bestått instrumentteoriprøven for en luftfartøykategori, skal få 

godskrevet dette fullt ut mot kravene til teoriundervisning og teoriprøve for en IR i en annen luftfartøykategori. 

4)  Innehaveren av et flygersertifikat skal få godskrevet dette mot kravene til teoriundervisning og teoriprøve for et 

sertifikat i en annen luftfartøykategori i samsvar med tillegg 1 til denne delen. 

Denne godskrivingen gjelder også søkere til et flygersertifikat som allerede har bestått teoriprøven for utstedelse av 

dette sertifikatet i en annen luftfartøykategori, så lenge dette skjer i den gyldighetstiden som er angitt i FCL.025 

bokstav c). 

FCL.040 Utøvelse av særskilte rettigheter knyttet til sertifikater 

Utøvelse av særskilte rettigheter som er tildelt gjennom et sertifikat, skal være avhengig av gyldigheten av eventuelle 

rettigheter som omfattes av sertifikatet, og av legeattesten. 

FCL.045 Forpliktelse til å bære og framlegge dokumenter 

a)  Flygeren skal alltid ha med seg et gyldig sertifikat og en gyldig legeattest når vedkommende utøver de særskilte 

rettighetene knyttet til sertifikatet. 

b)  Flygeren skal også ha med seg et personlig identifikasjonsdokument med fotografi. 

c)  En flyger eller en flygerelev skal uten unødig opphold framlegge sine flygetidsopptegnelser for kontroll på 

anmodning av en godkjent representant for en vedkommende myndighet. 

d)  En flygerelev skal på alle solonavigasjonsflyginger ha med seg dokumentasjon på den tillatelsen som kreves i 

FCL.020 bokstav a). 

FCL.050 Registrering av flygetid 

Flygeren skal føre pålitelige fortegnelser over opplysninger om alle flyginger som er foretatt, i en form og på en måte 

som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

FCL.055 Språkferdigheter 

a)  Generelt. Flygere på fly, helikoptre, VTOL-luftfartøyer og luftskip som må bruke radiotelefonen, skal ikke utøve de 

særskilte rettighetene som er knyttet til sine sertifikater og rettigheter med mindre de har en språkpåtegning i sine 

sertifikater, enten på engelsk eller på det språket som brukes til radiokommunikasjon under flygingen. Påtegningen 

skal angi språk, ferdighetsnivå og gyldighetsdato. 

b)  De som søker om en språkpåtegning, skal i samsvar med tillegg 2 til denne delen minst framvise språkferdigheter 

på operativt nivå både når det gjelder fraseologi og allmennspråk. For å gjøre dette skal søkeren framvise evne til å: 

1)  kommunisere effektivt verbalt og ansikt til ansikt, 

2)  uttrykke seg presist og klart om alminnelige og faglige emner, 

3)  bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier til å utveksle meldinger og å oppdage og løse misforståelser i 

en generell eller arbeidsrelatert sammenheng,  
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4)  effektivt håndtere språklige utfordringer som følge av en komplikasjon eller en uventet hendelse som inntreffer 

innenfor rammen av en rutinemessig arbeidssituasjon eller kommunikasjonsoppgave som vedkommende ellers 

er fortrolig med, og 

5)  bruke en dialekt eller en aksent som er forståelig i luftfartsmiljøet. 

c)  Bortsett fra for flygere som har framvist språkferdigheter på ekspertnivå i samsvar med tillegg 2 til denne delen, 

skal språkpåtegningen revurderes: 

1)  hvert fjerde år dersom det framviste nivået er operativt nivå, eller 

2)  hvert sjette år dersom det framviste nivået er utvidet nivå. 

d)  Særlige krav til innehavere av en instrumentrettighet (IR). Uten at det berører ovennevnte numre, skal innehavere 

av en IR ha framvist evne til å bruke engelsk på et nivå som gjør at de kan: 

1)  forstå all informasjon som er relevant for å gjennomføre alle faser av en flyging, herunder flygeforberedelser, 

2)  bruke radiotelefoni i alle faser av en flyging, herunder i nødssituasjoner, 

3)  kommunisere med andre besetningsmedlemmer under alle faser av en flyging, herunder flygeforberedelser. 

e)  IR-innehavere skal bevise sine språkferdigheter og bruk av engelsk gjennom en vurderingsmetode som er fastsatt 

av vedkommende myndighet. 

FCL.060 Aktuell erfaring 

a)  Ballonger. En flyger skal ikke føre en ballong i kommersiell lufttransport eller befordre passasjerer med mindre 

vedkommende i de foregående 180 dager har gjennomført: 

1)  minst tre flyginger som flyger i en ballong, der minst én skal være i en ballong av relevant klasse og gruppe, 

eller 

2)  én flyging i en ballong av relevant klasse og gruppe under tilsyn av en instruktør som er kvalifisert i samsvar 

med kapittel J. 

b)  Fly, helikoptre, VTOL-luftfartøyer, luftskip og seilfly. En flyger skal ikke føre et fly i kommersiell lufttransport 

eller befordre passasjerer: 

1)  som fartøysjef eller styrmann med mindre vedkommende i de foregående 90 dagene har gjennomført minst tre 

starter, innflyginger og landinger i et luftfartøy av samme type eller klasse eller en FFS som representerer denne 

typen eller klassen. De tre startene og landingene skal gjennomføres på flyginger med enten flere flygere eller 

én flyger, avhengig av de særskilte rettighetene flygeren har, og 

2)  som fartøysjef om natten, med mindre vedkommende: 

i) i de foregående 90 dagene har gjennomført minst én start, innflyging og landing om natten som flyger i et 

luftfartøy av samme type eller klasse eller en FFS som representerer denne typen eller klassen, eller 

ii) har en IR, 

3)  som avløsningsstyrmann, med mindre vedkommende: 

i) oppfyller kravene i bokstav b) nr. 1, eller 

ii) i de foregående 90 dagene har gjennomført minst tre sektorer som avløsningsstyrmann i et luftfartøy av 

samme type eller klasse, eller 

iii) har gjennomgått opplæring i flysimulator som gir aktuell erfaring og oppfrisking av flygeferdigheter, med 

intervaller på høyst 90 dager. Denne oppfriskingsopplæringen kan kombineres med operatørens 

oppfriskingsopplæringen angitt i del-OR.OPS.  
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4)  Når en flyger har særskilt rettighet til å føre mer enn én type fly med lignende betjenings- og flygeegenskaper, 

kan de tre startene, innflygingene og landingene som kreves i nr. 1, gjennomføres som definert i dataene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

5)  Når en flyger har særskilt rettighet til å føre mer enn én type teknisk ukomplisert helikopter med lignende 

betjenings- og flygeegenskaper, som definert i dataene om driftsmessig egnethet fastsatt i henhold til del 21, 

kan de tre startene, innflygingene og landingene som kreves i nr. 1, gjennomføres i én av typene dersom 

flygeren har gjennomført minst to timers flyging i hver av helikoptertypene i de foregående seks månedene. 

c)  Særlige krav til kommersiell lufttransport: 

1)  Når det gjelder kommersiell lufttransport, kan tidsrommet på 90 dager nevnt i bokstav b) nr. 1 og 2 ovenfor 

forlenges til høyst 120 dager dersom flygeren har gjennomført ruteflyging under tilsyn av en 

typerettighetsinstruktør eller -kontrollant. 

2)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i nr. 1, skal vedkommende gjennomføre en opplæringsflyging i 

luftfartøyet eller i en FFS for luftfartøytypen som skal brukes, som skal omfatte minst kravene beskrevet i 

bokstav b) nr. 1 og 2, før vedkommende kan utøve sine særskilte rettigheter. 

FCL.065 Begrensning av særskilte rettigheter for sertifikatinnehavere som er 60 år eller eldre, i kommersiell 

lufttransport 

a)  60–64 år. Fly og helikoptre. En innehaver av et flygersertifikat som er fylt 60 år, skal ikke fungere som flyger på at 

luftfartøy i kommersiell lufttransport, bortsett fra: 

1)  som medlem av en besetning med flere flygere, og 

2)  forutsatt at vedkommende innehaver er den eneste flygeren i flygebesetningen som har fylt 60 år. 

b)  65 år. En innehaver av et flygersertifikat som er fylt 65 år, skal ikke fungere som flyger på et luftfartøy i 

kommersiell lufttransport. 

FCL.070 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av sertifikater, rettigheter og beviser 

a)  Sertifikater, rettigheter og beviser som er utstedt i samsvar med denne delen, kan begrenses, oppheves midlertidig 

eller tilbakekalles av vedkommende myndighet dersom flygeren ikke oppfyller kravene i denne delen, del-MED 

eller gjeldende driftskrav, i samsvar med vilkårene og framgangsmåtene fastsatt i del-ARA. 

b)  Dersom flygeren får sitt sertifikat midlertidig opphevet eller tilbakekalt, skal vedkommende omgående levere 

sertifikatet eller beviset tilbake til vedkommende myndighet. 

KAPITTEL B 

FLYGERSERTIFIKAT FOR LETTE LUFTFARTØYER — LAPL 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.100 LAPL — Minstealder 

Søkere til et LAPL skal: 

a)  når det gjelder fly og helikoptre, være minst 17 år, 

b)  når det gjelder seilfly og ballonger, være minst 16 år. 

FCL.105 LAPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Generelt. Innehaveren av et LAPL har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef i ikke-

kommersielle flyginger i den relevante luftfartøykategorien. 

b)  Vilkår. Søkere til et LAPL skal ha oppfylt kravene til den relevante luftfartøykategorien, og når det er relevant, til 

den klassen eller typen av luftfartøy som brukes i ferdighetsprøven.  
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FCL.110 LAPL — Godskriving for samme luftfartøykategori 

a)  Søkere til et LAPL som har hatt et annet sertifikat i samme luftfartøykategori, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

LAPL for denne luftfartøykategorien. 

b)  Uten at det berører det ovenstående, skal søkeren dersom sertifikatet er utløpt, bestå en ferdighetsprøve i samsvar 

med FCL.125 for utstedelse av et LAPL i den relevante luftfartøykategorien. 

FCL.115 LAPL — Opplæringskurs 

Søkere til et LAPL skal fullføre et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal omfatte teorikunnskaper og 

flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som gis. 

FCL.120 LAPL — Teoriprøve 

Søkere til et LAPL skal framvise et teoretisk kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, gjennom 

prøver i følgende: 

a)  Felles emner: 

– luftfartslovgivning, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi og 

– kommunikasjon. 

b)  Særlige emner om de forskjellige luftfartøykategoriene: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer og 

– navigasjon. 

FCL.125 LAPL — Ferdighetsprøve 

a)  Søkere til et LAPL skal gjennom en ferdighetsprøve framvise evnen til, som fartøysjef i den relevante 

luftfartøykategorien, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et kompetansenivå som tilsvarer de 

særskilte rettighetene som gis. 

b)  Søkere til ferdighetsprøven skal ha fått flygeundervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal brukes ved 

ferdighetsprøven. De særskilte rettighetene er begrenset til den klassen eller typen som brukes i ferdighetsprøven, 

inntil ytterligere utvidelser påtegnes sertifikatet i samsvar med dette kapittel. 

c) Krav for å bestå 

1)  Ferdighetsprøven skal deles i forskjellige avsnitt som representerer alle de forskjellige fasene av en flyging som 

tilsvarer den luftfartøykategorien som flys. 

2)  Dersom søkeren får ikke bestått på et punkt i et avsnitt, blir hele avsnittet ikke bestått. Dersom søkeren får ikke 

bestått på bare ett avsnitt, skal vedkommende ta bare dette avsnittet om igjen. Dersom søkeren får ikke bestått 

på mer enn ett avsnitt, blir hele prøven ikke bestått. 

3)  Dersom prøven må tas om igjen i samsvar med nr. 2, vil ikke bestått på et avsnitt, herunder de som er bestått 

ved et tidligere forsøk, føre til at søkeren får ikke bestått på hele prøven. 

4)  Dersom det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle avsnitt av prøven, kreves ytterligere praktisk opplæring.  
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AVSNITT 2 

Særlige krav til LAPL for fly — LAPL(A) 

FCL.105.A LAPL(A) — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Innehaveren av et LAPL for fly har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på et enmotorsfly med 

stempelmotor (land) eller TMG med største sertifiserte startmasse på høyst 2000 kg, med høyst tre passasjerer, slik 

at det aldri er mer enn fire personer om bord på luftfartøyet. 

b)  Innehavere av et LAPL(A) skal ikke befordre passasjerer før de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti timers 

flygetid som fartøysjef på fly eller TMG. 

FCL.110.A LAPL(A) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et LAPL(A) skal ha fullført minst 30 timers flygeundervisning i fly eller TMG, herunder minst: 

1)  15 timers elevtid i den klassen ferdighetsprøven skal tas, 

2)  seks timers soloflygetid under tilsyn, herunder minst tre timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 150 km (80 NM), og under denne skal det utføres én landing med full stopp på en 

annen flyplass enn avgangsflyplassen. 

b)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(S) med TMG-utvidelse. Søkere til et LAPL(A) som har et LAPL(S) med 

TMG-utvidelse, skal ha fullført minst 21 timers flygetid på TMG etter påtegningen av TMG-utvidelsen og ha 

oppfylt kravene i FCL.135.A bokstav a) for fly. 

c)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av en 

testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

FCL.135.A LAPL(A) — Utvidelse av særskilte rettigheter for en annen klasse eller variant av fly 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(A) skal begrenses til den klassen og varianten av fly eller TMG som 

ferdighetsprøven ble tatt for. Denne begrensningen kan oppheves når flygeren har fullført kravene nedenfor i en 

annen klasse: 

1)  Tre timers flygeundervisning, herunder: 

i) ti starter og landinger med instruktør og 

ii) ti solostarter og -landinger under tilsyn. 

2)  En ferdighetsprøve for å vise praktiske ferdigheter på tilstrekkelig nivå i den nye klassen. Under denne 

ferdighetsprøven skal søkeren også framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for den 

andre klassen, i følgende emner: 

i) driftsprosedyrer, 

ii) planlegging av og ytelse under flyging, 

iii) generelle kunnskaper om luftfartøyer. 

b)  Før innehaveren av et LAPL kan utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet på en annen variant av fly 

enn den som brukes i ferdighetsprøven, skal flygeren gjennomgå differanse- eller tilvenningsopplæring. 

Differanseopplæringen skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren.  
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FCL.140.A LAPL(A) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et LAPL(A) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat når de i de siste 

24 månedene har gjennomført følgende som flygere av fly eller TMG: 

1)  minst tolv timers flygetid som fartøysjef, herunder tolv starter og landinger, og 

2)  oppfriskingsopplæring på minst én times samlet flygetid med en instruktør. 

b)  Innehavere av et LAPL(A) som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal: 

1)  gjennomgå en ferdighetskontroll med en kontrollant før de igjen utøver de særskilte rettighetene i sitt sertifikat, 

eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a). 

AVSNITT 3 

Særlige krav til LAPL for helikoptre — LAPL(H) 

FCL.105.H LAPL(H) — Særskilte rettigheter 

Innehaveren av et LAPL for helikoptre har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på et enmotorshelikopter 

med største sertifiserte startmasse på høyst 2000 kg, med høyst tre passasjerer, slik at det aldri er mer enn fire personer 

om bord. 

FCL.110.H LAPL(H) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til LAPL(H) skal ha fullført 40 timers flygeundervisning på helikoptre. Av dette skal minst 35 timer flys i 

samme type helikopter som brukes i ferdighetsprøven. Flygeundervisningen skal minst inneholde: 

1)  20 timers elevtid og 

2)  ti timers soloflygetid under tilsyn, herunder minst fem timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 150 km (80 NM), og under denne skal det utføres én landing med full stopp på en 

annen flyplass enn avgangsflyplassen. 

b)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av 

en testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

FCL.135.H LAPL(H) — Utvidelse av særskilte rettigheter til en annen helikoptertype eller -variant 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(H) skal begrenses til den særlige helikoptertypen og -varianten som 

ferdighetsprøven ble tatt for. Denne begrensningen kan oppheves når flygeren har fullført: 

1)  fem timers flygeundervisning, herunder: 

i) 15 starter, innflyginger og landinger med instruktør, 

ii) 15 solostarter, innflyginger og landinger,  
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2)  en ferdighetsprøve for å framvise praktiske ferdigheter på tilstrekkelig nivå for den nye typen. Under denne 

ferdighetsprøven skal søkeren også framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for den 

andre typen, i følgende emner: 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer. 

b)  Før innehaveren av et LAPL(H) kan utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet på en annen 

helikoptervariant enn den som brukes i ferdighetsprøven, skal flygeren gjennomgå differanse- eller 

tilvenningsopplæring, som fastsatt i dataene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

Differanseopplæringen skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren. 

FCL.140.H LAPL(H) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et LAPL(H) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat for en særlig type når de 

i de siste tolv månedene har gjennomført følgende på helikoptre av denne typen: 

1)  minst seks timers flygetid som fartøysjef, herunder seks starter, innflyginger og landinger, og 

2)  oppfriskingsopplæring på minst én times samlet flygetid med en instruktør. 

b)  Innehavere av et LAPL(H) som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal: 

1)  gjennomgå en ferdighetskontroll med en kontrollant for den særlige typen før de igjen utøver de særskilte 

rettighetene i sitt sertifikat, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a). 

AVSNITT 4 

Særlige krav til LAPL for seilfly — LAPL(S) 

FCL.105.S LAPL(S) — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Innehaveren av et LAPL for seilfly har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på seilfly og motordrevne 

seilfly. For å utøve de særskilte rettighetene på et TMG, skal innehaveren oppfylle kravene i FCL.135.S. 

b)  Innehavere av et LAPL(S) skal ikke befordre passasjerer før de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti timers 

flygetid eller 30 starter som fartøysjef på seilfly eller motordrevne seilfly. 

FCL.110.S LAPL(S) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et LAPL(S) skal ha fullført minst 15 timers flygeundervisning i seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 

minst: 

1)  ti timers elevtid, 

2)  to timers soloflygetid under tilsyn, 

3)  45 starter og landinger, 

4)  én solonavigasjonsflyging på minst 50 km (27 NM) eller en navigasjonsflyging med instruktør på minst 100 km 

(55 NM). 

b)  Av de 15 timene som kreves i bokstav a), skal høyst sju timer være gjennomført i en TMG.  
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c)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

 Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av 

en testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2–4. 

FCL.130.S LAPL(S) — Startmetoder 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(S) skal begrenses til startmetoden som ferdighetsprøven omfatter. Denne 

begrensningen kan oppheves når flygeren har fullført: 

1)  minst ti starter med instruktør og fem solostarter under tilsyn i forbindelse med vinsj- og bilstarter, 

2)  minst fem starter med instruktør og fem solostarter under tilsyn i forbindelse med flyslep eller selvstart. I 

forbindelse med selvstart kan elevtiden skje i en TMG, 

3)  minst tre starter med instruktør eller tre solostarter under tilsyn i forbindelse med elastikkstart. 

b)  Ytterligere opplæringsstarter som gjennomføres, skal føres inn i loggboken og undertegnes av instruktøren. 

c)  For at flygeren skal beholde sine særskilte rettigheter for hver startmetode, skal minst fem starter ha vært 

gjennomført i de siste 24 månedene, med unntak for elastikkstart, der flygeren bare skal ha gjennomført to starter. 

d)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i bokstav c), skal vedkommende gjennomføre det ytterligere antall starter i 

flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn av en instruktør for å fornye de særskilte rettighetene. 

FCL.135.S LAPL(S) — Utvidelse av særskilte rettigheter for TMG 

De særskilte rettighetene knyttet til et LAPL(S) skal utvides til en TMG når flygeren hos en ATO har fullført minst: 

a)  seks timers flygeundervisning på en TMG, herunder: 

1)  fire timers elevtid, 

2)  én solonavigasjonsflyging på minst 150 km (80 NM), og under denne skal det utføres én landing med full stopp 

på en annen flyplass enn avgangsflyplassen, 

b)  en ferdighetsprøve for å framvise praktiske ferdigheter på tilstrekkelig nivå i en TMG. Under denne 

ferdighetsprøven skal søkeren også framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for TMG i 

følgende emner: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer, 

– navigasjon. 

FCL.140.S LAPL(S) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Seilfly og motordrevne seilfly. Innehavere av et LAPL(S) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt 

sertifikat på seilfly eller motordrevne seilfly, unntatt TMG, når de i de siste 24 månedene minst har gjennomført 

følgende på seilfly eller motordrevne seilfly: 

1)  fem timers flygetid som fartøysjef, herunder 15 starter, 

2)  to opplæringsflyginger med instruktør.  
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b)  TMG. Innehavere av et LAPL(S) skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat på en  

TMG, når de: 

1)  på TMG i de siste 24 månedene har fullført: 

i) minst tolv timers flygetid som fartøysjef, herunder tolv starter og landinger, og 

ii) oppfriskingsopplæring på minst én times samlet flygetid med en instruktør. 

2)  Når innehaveren av LAPL(S) også har særskilte rettigheter til å føre fly, kan kravene i nr. 1 oppfylles på fly. 

c)  Innehavere av et LAPL(S) som ikke oppfyller kravene i bokstav a) eller b), skal før de igjen utøver sine særskilte 

rettigheter: 

1)  bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant på et seilfly eller et TMG, etter hva som er relevant, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a) eller b). 

AVSNITT 5 

Særlige krav til LAPL for ballonger — LAPL(B) 

FCL.105.B LAPL(B) — Særskilte rettigheter 

Innehaveren av et LAPL for ballonger har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på varmluftsballonger eller 

varmluftsskip med et kammervolum på høyst 3400 m3 eller gassballonger med et kammervolum på høyst 1200 m3, 

med høyst tre passasjerer, slik at det aldri er mer enn fire personer om bord på luftfartøyet. 

FCL.110.B LAPL(B) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Søkere til et LAPL(B) skal ha fullført minst 16 timers flygeundervisning i ballonger i samme klasse, herunder 

minst: 

1)  tolv timers elevtid, 

2)  ti ballongfyllinger og 20 starter og landinger og 

3)  én soloflyging under tilsyn med minst 30 minutters flygetid. 

b)  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef på ballonger kan godskrives mot kravene i bokstav a). 

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av 

en testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle: 

1)  overstige den samlede flygetiden som fartøysjef på ballonger, 

2)  overstige 50 % av timene som kreves i bokstav a), 

3)  omfatte kravene i bokstav a) nr. 2–3. 

FCL.130.B LAPL(B) — Utvidelse av særskilte rettigheter til forankrede flyginger 

a)  Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(B) skal begrenses til ikke-forankrede flyginger. Begrensningene kan 

oppheves når flygeren har fullført minst tre forankrede undervisningsflyginger. 

b)  Ytterligere opplæring som gjennomføres, skal føres inn i loggboken og undertegnes av instruktøren. 

c)  For å beholde denne særskilte rettigheten skal flygere ha gjennomført minst to forankrede flyginger i de siste 24 

månedene. 

d)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i bokstav c), skal vedkommende gjennomføre det ytterligere antall 

forankrede flyginger i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn av en instruktør for å fornye de særskilte 

rettighetene.  
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FCL.135.B LAPL(B) — Utvidelse av særskilte rettigheter til en annen ballongklasse 

Særskilte rettigheter knyttet til et LAPL(S) skal begrenses til den ballongklassen som ferdighetsprøven ble tatt for. 

Denne begrensningen kan oppheves når flygeren hos en ATO i en annen klasse har fullført minst: 

a)  fem undervisningsflyginger med instruktør eller 

b)  fem timers elevtid for et LAPL(B) for varmluftsballonger, når de særskilte rettighetene skal utvides til 

varmluftsskip, og 

c)  en ferdighetsprøve der søkeren skal framvise overfor kontrollanten teorikunnskaper på tilstrekkelig nivå for den 

andre klassen i følgende emner: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging og 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer. 

FCL.140.B LAPL(B) — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et LAPL(B) skal bare utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til deres sertifikat, når de i en 

ballongklasse i de siste 24 månedene har gjennomført minst: 

1)  seks timers flygetid som fartøysjef, herunder ti starter og landinger, og 

2)  én opplæringsflyging med instruktør, 

3)  dessuten, dersom flygeren også er kvalifisert til å fly mer enn én ballongklasse, skal vedkommende for å utøve 

sine særskilte rettigheter i den andre klassen, i de siste 24 månedene ha gjennomført minst tre timers flygetid i 

den klassen, herunder tre starter og landinger. 

b)  Innehavere av et LAPL(B) som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal før de igjen utøver sine særskilte 

rettigheter: 

1)  gjennomgå en ferdighetskontroll med en kontrollant i den relevante klassen, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a). 

KAPITTEL C 

PRIVATFLYGERSERTIFIKAT (PPL), SEILFLYGERSERTIFIKAT (SPL) OG 

BALLONGFLYGERSERTIFIKAT (BPL) 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.200 Minstealder 

a)  En søker til et PPL skal være minst 17 år. 

b)  En søker til et BPL eller et SPL skal være minst 16 år. 

FCL.205 Vilkår 

De som søker om å få utstedt et PPL, skal ha oppfylt kravene til klasse- eller typerettigheten til det luftfartøyet som 

brukes i ferdighetsprøven, som fastsatt i kapittel H. 

FCL.210 Opplæringskurs 

Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal fullføre et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal omfatte teorikunnskaper og 

flygeundervisning som svarer til de særskilte rettighetene som gis.  
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FCL.215 Teoriprøve 

Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal framvise et teoretisk kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som 

gis, gjennom prøver i følgende emner: 

a)  Felles emner: 

– luftfartslovgivning, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi og 

– kommunikasjon. 

b)  Særlige emner om de forskjellige luftfartøykategoriene: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer og 

– navigasjon. 

FCL.235 Ferdighetsprøve 

a)  Søkere til et BPL, SPL eller PPL skal gjennom en ferdighetsprøve framvise evnen til, som fartøysjef i den relevante 

luftfartøykategorien, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene med et kompetansenivå som tilsvarer de 

særskilte rettighetene som gis. 

b)  En søker til ferdighetsprøven skal ha fått flygeundervisning i samme luftfartøyklasse eller -type eller ballonggruppe 

som brukes i ferdighetsprøven. 

c)  Krav for å bestå 

1)  Ferdighetsprøven skal deles i forskjellige avsnitt som representerer alle de forskjellige fasene av en flyging som 

tilsvarer den luftfartøykategorien som flys. 

2)  Dersom søkeren får ikke bestått på et punkt i et avsnitt, blir hele avsnittet ikke bestått. Dersom søkeren får ikke 

bestått på mer enn ett avsnitt, blir hele prøven ikke bestått. Dersom søkeren får ikke bestått på bare ett avsnitt, 

skal vedkommende ta bare dette avsnittet om igjen. 

3)  Dersom prøven må tas om igjen i samsvar med nr. 2, vil ikke bestått på et avsnitt, herunder de som er bestått 

ved et tidligere forsøk, føre til at søkeren får ikke bestått på hele prøven. 

4)  Dersom det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til PPL for fly — PPL(A) 

FCL.205.A PPL(A) — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et PPL(A) har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef eller styrmann på fly 

eller TMG i ikke-kommersielle operasjoner. 

b)  Uten at det berører avsnittet over, kan innehaveren av et PPL(A) med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(A) eller PPL(A), 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene.  
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FCL.210.A PPL(A) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et PPL(A) skal ha fullført minst 45 timers flygeundervisning i fly, hvorav fem timer kan være fullført i en 

FSTD, herunder minst: 

1)  25 timers elevtid og 

2)  ti timers soloflygetid under tilsyn, herunder minst fem timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 270 km (150 NM), og under denne skal det utføres landinger med full stopp på to 

andre flyplasser enn avgangsflyplassen. 

b)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(A). Søkere til et PPL(A) som har et LAPL(A), skal ha fullført minst  

15 timers flygetid på fly etter utstedelse av LAPL(A), hvorav minst ti timer skal være flygeundervisning som er 

fullført under et opplæringskurs hos en ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fire timers soloflygetid 

under tilsyn, herunder minst to timers solonavigasjonsflyging med minst én navigasjonsflyging på minst 270 km 

(150 NM), og under denne skal det utføres landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen. 

c)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(S) med TMG-utvidelse. Søkere til et PPL(A) som har et LAPL(S) med 

TMG-utvidelse, skal ha fullført: 

1)  minst 24 timers flygetid på TMG etter påtegning av TMG-utvidelsen og 

2)  15 timers flygeundervisning i fly under et opplæringskurs hos en ATO, herunder minst kravene i  

bokstav a) nr. 2. 

d)  Godskriving. Søkere som har et flygersertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, skal 

godskrives 10 % av sin samlede flygetid som fartøysjef på slike luftfartøyer, opptil høyst ti timer. Omfanget av 

godskrivingen skal ikke i noe tilfelle omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til PPL for helikoptre — PPL(H) 

FCL.205.H PPL(H) — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et PPL(H) har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef eller styrmann på 

helikoptre i ikke-kommersielle operasjoner. 

b)  Uten at det berører avsnittet over, kan innehaveren av et PPL(H) med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(H) eller PPL(H), 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene. 

FCL.210.H PPL(H) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et PPL(H) skal ha fullført minst 45 timers flygeundervisning i helikoptre, hvorav fem timer kan være 

fullført i en FNPT eller FFS, herunder minst: 

1)  25 timers elevtid og 

2)  ti timers solonavigasjonsflyging under tilsyn, herunder minst fem timers solonavigasjonsflyging med minst én 

navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), med landinger med full stopp på to andre flyplasser enn 

avgangsflyplassen. 

3)  35 av de 45 timene med flygeundervisning skal fullføres i samme type helikopter som det som brukes i 

ferdighetsprøven.  
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b)  Særlige krav til søkere som har et LAPL(H). Søkere til et PPL(H) som har et LAPL(H), skal fullføre et 

opplæringskurs hos en ATO. Dette opplæringskurset skal omfatte minst fem timers elevtid og minst én 

solonavigasjonsflyging med tilsyn på minst 185 km (100 NM), med landinger med full stopp på to andre flyplasser 

enn avgangsflyplassen. 

c)  Søkere som har et flygersertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, skal godskrives 10 % 

av sin samlede flygetid som fartøysjef på slike luftfartøyer, opptil høyst seks timer. Omfanget av godskrivingen 

skal ikke i noe tilfelle omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til PPL for luftskip — PPL(As) 

FCL.205.As PPL(As) — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et PPL(As) har særskilte rettigheter til uten vederlag å fungere som fartøysjef eller styrmann på 

luftskip i ikke-kommersielle operasjoner. 

b)  Uten at det berører avsnittet over, kan innehaveren av et PPL(As) med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for PPL(As), 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for dette sertifikatet, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til dette sertifikatet. 

FCL.210.As PPL(As) — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et PPL(As) skal ha fullført minst 35 timers flygeundervisning i luftskip, hvorav fem timer kan være 

fullført i en FSTD, herunder minst: 

1)  25 timers elevtid, herunder: 

i) tre timers navigasjonsflygeopplæring, herunder én navigasjonsflyging på minst 65 km (35 NM), 

ii) tre timers instrumentundervisning, 

2)  åtte starter og landinger på en flyplass, herunder mastfortøyning og frigjøring fra mast, 

3)  åtte timers soloflygetid under tilsyn. 

b)  Søkere som har et BPL og er kvalifisert til å fly varmluftsskip, skal godskrives 10 % av sin samlede flygetid som 

fartøysjef på slike luftskip, opptil høyst fem timer. 

AVSNITT 5 

Særlige krav til seilflygersertifikat — (SPL) 

FCL.205.S SPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Innehaveren av et SPL har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på seilfly og motordrevne seilfly. For å 

utøve de særskilte rettighetene på et TMG skal innehaveren oppfylle kravene i FCL.135.S. 

b)  Innehavere av et SPL: 

1)  skal ikke befordre passasjerer før de etter utstedelse av sertifikatet har fullført minst ti timers flygetid eller 30 

starter som fartøysjef på seilfly eller motordrevne seilfly, 

2)  skal begrenses til å fly uten vederlag i ikke-kommersielle operasjoner til de: 

i) er fylt 18 år, 

ii) etter utstedelse av sertifikatet har fullført minst 75 timers flygetid eller 200 starter som fartøysjef på seilfly 

eller motordrevne seilfly, 

iii) har bestått en ferdighetskontroll med en kontrollant.  
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c)  Uten hensyn til bokstav b) nr. 2 kan innehaveren av et SPL med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for: 

utførelse av flygeundervisning for LAPL(S) eller SPL, 

utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene. 

FCL.210.S SPL — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et SPL skal ha fullført minst 15 timers flygeundervisning i seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 

minst kravene angitt i FCL.110.S. 

b)  Søkere til et SPL som har et LAPL(S), skal godskrives fullt ut mot kravene til utstedelse av et SPL. 

Søkere til et SPL som har hatt et LAPL(S) innenfor et tidsrom på to år før søknaden, skal godskrives fullt ut mot 

kravene til teorikunnskap og flygeundervisning. 

Godskriving. Søkere som har et flygersertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, skal 

godskrives 10 % av sin samlede flygetid som fartøysjef på slike luftfartøyer, opptil høyst sju timer. Omfanget av 

godskrivingen skal ikke i noe tilfelle omfatte kravene i FCL.110.S bokstav a) nr. 2–4. 

FCL.220.S SPL — Startmetoder 

Særskilte rettigheter knyttet til et SPL skal begrenses til startmetoden som ferdighetsprøven omfatter. Denne 

begrensningen kan oppheves og nye særskilte rettigheter kan utøves når flygeren oppfyller kravene i FCL.130.S. 

FCL.230.S SPL — Krav til aktuell erfaring 

Innehavere av et SPL skal bare utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat når de oppfyller kravene til 

aktuell erfaring i FCL.140.S. 

AVSNITT 6 

Særlige krav til ballongflygersertifikat — (BPL) 

FCL.205.B BPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Innehaveren av et BPL har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på ballonger og varmluftsskip. 

b)  Innehavere av et BPL skal begrenses til å fly uten vederlag i ikke-kommersielle operasjoner til de: 

1)  er fylt 18 år, 

2)  har fullført 50 timers flygetid og 50 starter og landinger som fartøysjef på ballonger, 

3)  har gjennomgått en ferdighetskontroll med en kontrollant på en ballong i den relevante klassen. 

c)  Uten hensyn til bokstav b) kan innehaveren av et BPL med særskilte rettigheter som instruktør eller kontrollant 

motta vederlag for: 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(B) eller BPL, 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  rettigheter og beviser knyttet til disse sertifikatene. 

FCL.210.B BPL — Krav til erfaring og godskriving 

a)  Søkere til et BPL skal ha fullført minst 16 timers flygeundervisning i ballonger i samme klasse og gruppe, herunder 

minst: 

1)  tolv timers elevtid, 

2)  ti ballongfyllinger og 20 starter og landinger og 

3)  én soloflyging under tilsyn med minst 30 minutters flygetid.  
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b)  Søkere til et BPL som har et LAPL(B), skal godskrives fullt ut mot kravene til utstedelse av et BPL. 

Søkere til et BPL som har hatt et LAPL(B) innenfor et tidsrom på to år før søknaden, skal godskrives fullt ut mot 

kravene til teorikunnskap og flygeundervisning. 

FCL.220.B BPL — Utvidelse av særskilte rettigheter til forankrede flyginger 

Særskilte rettigheter knyttet til et BPL(B) skal begrenses til ikke-forankrede flyginger. Denne begrensningen kan 

oppheves dersom flygeren oppfyller kravene i FCL.130.B. 

FCL.225.B BPL — Utvidelse av særskilte rettigheter til en annen ballongklasse eller -gruppe 

Særskilte rettigheter knyttet til et BPL skal begrenses til den ballongklassen eller -gruppen som ferdighetsprøven ble 

tatt for. Denne begrensningen kan oppheves dersom flygeren: 

a)  når det gjelder utvidelse til en annen klasse i samme gruppe, har oppfylt kravene i FCL.135.B, 

b)  når det gjelder utvidelse til en annen gruppe i samme ballongklasse, har gjennomført minst: 

1)  to undervisningsflyginger i en ballong i den relevante gruppen, og 

2)  følgende flygetid som fartøysjef på ballonger: 

i) for ballonger med et kammervolum på mellom 3401 m3 og 6000 m3, minst 100 timer, 

ii) for ballonger med et kammervolum på mellom 6001 m3 og 10500 m3, minst 200 timer, 

iii) for ballonger med et kammervolum på over 10 500 m3, minst 300 timer, 

iv) for gassballonger med et kammervolum på over 1260 m3, minst 50 timer. 

FCL.230.B BPL — Krav til aktuell erfaring 

a)  Innehavere av et BPL skal bare utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til sitt sertifikat, når de i en 

ballongklasse i de siste 24 månedene minst har gjennomført: 

1)  seks timers flygetid som fartøysjef, herunder ti starter og landinger, og 

2)  én opplæringsflyging med instruktør i en ballong i den relevante klassen og med det største kammervolumet 

som de har særskilte rettigheter for, 

3)  dersom flygeren dessuten er kvalifisert til å fly mer enn én ballongklasse, skal vedkommende for å utøve sine 

særskilte rettigheter i den andre klassen, i de siste 24 månedene ha gjennomført minst tre timers flygetid i den 

klassen, herunder tre starter og landinger. 

b)  Innehavere av et BPL som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal før de igjen utøver sine særskilte rettigheter: 

1)  bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i en ballong i den relevante klassen og med det største 

kammervolumet som de har særskilte rettigheter for, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn 

av en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a).  
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KAPITTEL D 

TRAFIKKFLYGERSERTIFIKAT — (CPL – Commercial Pilot Licence) 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.300 CPL — Minstealder 

En søker til et CPL skal være minst 18 år. 

FCL.305 CPL — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  Særskilte rettigheter. Innehaveren av et CPL har særskilte rettigheter innenfor den relevante luftfartøykategorien  

til å: 

1)  utøve alle særskilte rettigheter som innehaveren av et LAPL og et PPL har, 

2)  fungere som fartøysjef eller styrmann på alle luftfartøyer som brukes i annen flyging enn kommersiell 

lufttransport, 

3)  fungere som fartøysjef i kommersiell lufttransport på alle luftfartøyer med én flyger som er underlagt 

begrensningene angitt i FCL.060 og i dette kapittel, 

4)  fungere som styrmann i kommersiell lufttransport som er underlagt begrensningene angitt i FCL.060. 

b)  Vilkår. En søker til et CPL skal ha oppfylt kravene til klasse- eller typerettigheten til det luftfartøyet som brukes i 

ferdighetsprøven. 

FCL.310 CPL — Teoriprøver 

En søker til et CPL skal framvise et kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, i følgende emner: 

– luftfartslovgivning, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — skrog/system/motor, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — instrumentering, 

– masse og balanse, 

– ytelse, 

– planlegging og overvåking av flyginger, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi, 

– generell navigasjon, 

– radionavigasjon, 

– driftsprosedyrer, 

– flygeprinsipper, 

– VFR-kommunikasjon (visuellflygeregler). 

FCL.315 CPL — Opplæringskurs 

En søker til et CPL skal ha fullført teori- og flygeundervisning hos en ATO, i samsvar med tillegg 3 til denne delen. 

FCL.320 CPL — Ferdighetsprøve 

En søker til et CPL skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 4 til denne delen, for å framvise evnen til, som 

fartøysjef i den relevante luftfartøykategorien, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et 

kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene som gis.  
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AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien — CPL(A) 

FCL.325.A CPL(A) — Særlige krav til MPL-innehavere 

Før de særskilte rettighetene i et CPL(A) kan utøves, skal innehaveren av et MPL ha gjennomført i fly: 

a)  70 timers flygetid: 

1)  som fartøysjef eller 

2)  bestående av minst ti timer som fartøysjef og ytterligere flygetid som fartøysjef under tilsyn (PICUS). 

 Av disse 70 timene skal 20 timer være VFR-navigasjonsflyging som fartøysjef, eller navigasjonsflyging bestående 

av minst ti timer som fartøysjef og ti timer som fartøysjef under tilsyn. Dette skal omfatte en VFR-

navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), og under denne skal landinger med full stopp på to forskjellige 

flyplasser flys som fartøysjef, 

b)  de delene av det modulbaserte CPL(A)-kurset som angitt i nr. 10 bokstav a) og nr. 11 i tillegg 3 E til denne delen 

og 

c)  CPL(A)-ferdighetsprøven i samsvar med FCL.320. 

KAPITTEL E 

FLYGERSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØYER MED BESETNINGER MED FLERE FLYGERE— (MPL – 
Multi-Crew Pilot Licence) 

FCL.400.A MPL — Minstealder 

En søker til et MPL skal være minst 18 år. 

FCL.405.A MPL — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et MPL har særskilte rettigheter til å fungere som styrmann i et fly som skal føres sammen med en 

styrmann. 

b)  Innehaveren av et MPL kan oppnå ytterligere særskilte rettigheter som: 

1)  innehaver av et PPL(A), forutsatt at kravene til PPL(A) som angitt i kapittel C, er oppfylt, 

2)  innehaver av et CPL(A), forutsatt at kravene angitt i FCL.325.A, er oppfylt. 

c)  MPL-innehaverens særskilte IR(A)-rettigheter er begrenset til fly som skal føres sammen med en styrmann. De 

særskilte IR(A)-rettighetene kan utvides til flyginger med én flyger i fly, forutsatt at sertifikatinnehaveren har 

fullført den nødvendige opplæringen for å fungere som fartøysjef på flyginger med én flyger som utføres 

utelukkende ved hjelp av instrumenter, og som har bestått IR(A)-ferdighetsprøven for fly med én flyger. 

FCL.410.A MPL — Opplæringskurs og teoriprøver 

a)  Kurs. En søker til et MPL skal ha fullført et opplæringskurs med teori- og flygeundervisning hos en ATO, i 

samsvar med tillegg 5 til denne delen. 

b)  Prøve. En søker til et MPL skal framvise et kunnskapsnivå som svarer til innehaveren av et ATPL(A), i samsvar 

med FCL.515, og en typerettighet til flyging med flere flygere. 

FCL.415.A MPL — Praktiske ferdigheter 

a)  En søker til et MPL skal gjennom kontinuerlig vurdering ha framvist de ferdighetene som kreves for å oppfylle alle 

kompetanseenheter som er angitt i tillegg 5 til denne delen, som flygende flyger og ikke-flygende flyger, i et 

turbindrevet flermotorsfly med flere flygere, i henhold til VFR og IFR. 

b)  Søkeren skal etter å ha gjennomgått opplæringskurset, bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 9 til denne 

delen, for å framvise evnen til å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et kompetansenivå som 

tilsvarer de særskilte rettighetene som gis. Ferdighetsprøven skal gjennomføres i den typen fly som brukes i den 

avanserte fasen av det integrerte MPL-kurset, eller i en FFS som representerer samme type.  
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KAPITTEL F 

TRAFIKKFLYGERSERTIFIKAT — (ATPL – Airline Transport Pilot Licence) 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.500 ATPL — Minstealder 

Søkere til et ATPL skal være minst 21 år. 

FCL.505 ATPL — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av et ATPL har særskilte rettigheter innenfor den relevante luftfartøykategorien til å: 

1)  utøve alle særskilte rettigheter som innehaveren av et LAPL, et PPL og et CPL har, 

2)  fungere som fartøysjef på et luftfartøy i kommersiell lufttransport. 

b)  Søkere til et ATPL skal ha oppfylt kravene til typerettigheten til det luftfartøyet som brukes i ferdighetsprøven. 

FCL.515 ATPL — Opplæringskurs og teoriprøver 

a)  Kurs. Søkere til et ATPL skal ha fullført et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal enten være et integrert 

opplæringskurs eller et modulbasert kurs, i samsvar med tillegg 3 til denne delen. 

b)  Prøve. Søkere til et ATPL skal framvise et kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, i 

følgende emner: 

– luftfartslovgivning, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — skrog/system/motor, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — instrumentering, 

– masse og balanse, 

– ytelse, 

– planlegging og overvåking av flyginger, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi, 

– generell navigasjon, 

– radionavigasjon, 

– driftsprosedyrer, 

– flygeprinsipper, 

– VFR-kommunikasjon, 

– IFR-kommunikasjon. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien — ATPL(A) 

FCL.505.A ATPL(A) — Begrensning av særskilte rettigheter for flygere som tidligere har hatt et MPL 

Dersom innehaveren av et ATPL(A) tidligere har hatt bare et MPL, skal de særskilte rettighetene i sertifikatet 

begrenses til flyginger med flere flygere, med mindre innehaveren har oppfylt FCL.405.A bokstav b) nr. 2 og 

bokstav c) for flyginger med én flyger.  
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FCL.510.A ATPL(A) — Krav, erfaring og godskriving 

a)  Krav. Søkere til et ATPL(A) skal ha: 

1)  et MPL eller 

2)  et CPL(A) og en IR for flermotorsfly. I dette tilfellet skal søkeren også ha fått undervisning i MCC. 

b)  Erfaring. Søkere til et ATPL(A) skal ha fullført minst 1500 timers flygetid i fly, herunder minst: 

1)  500 timer på flyginger med flere flygere i fly, 

2) i)  500 timer som fartøysjef under tilsyn, eller 

ii)  250 timer som fartøysjef, eller 

iii)  250 timer, herunder minst 70 timer som fartøysjef og det resterende som fartøysjef under tilsyn, 

3)  200 timers navigasjonsflyging, hvorav minst 100 timer skal være som fartøysjef eller som fartøysjef under 

tilsyn, 

4)  75 timers instrumenttid, hvorav høyst 30 timer kan være instrumenttid på bakken, og 

5)  100 timers nattflyging som fartøysjef eller styrmann. 

 Av 1500 timers flygetid kan opptil 100 timers flygetid være fullført i en FFS og FNPT. Av disse 100 timene kan 

høyst 25 timer være gjennomført i en FNPT. 

c)  Godskriving. 

1)  Innehavere av et flygersertifikat for andre luftfartøykategorier skal godskrives flygetid opptil høyst: 

i) for TMG eller seilfly, 30 timers flygetid som fartøysjef, 

ii) for helikoptre, 50 % av den flygetiden som kreves i bokstav b). 

2)  Innehavere av et flymaskinistsertifikat som er utstedt i samsvar med gjeldende nasjonale regler, skal godskrives 

med 50 % av tiden som flymaskinist, opptil høyst 250 timer. Disse 250 timene kan godskrives mot de 1500 

timene som kreves i bokstav a), og de 500 timene som kreves i bokstav b) nr. 1, forutsatt at den samlede 

godskrevne tiden ikke overstiger 250 timer i noen av disse punktene. 

d)  Den erfaringen som kreves i bokstav b), skal være oppnådd før ATPL(A)-ferdighetsprøven tas. 

FCL.520.A ATPL(A) — Ferdighetsprøve 

Søkere til et ATPL(A) skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 9 til denne delen, for å framvise evnen til, 

som fartøysjef i et fly med flere flygere i henhold til IFR, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et 

kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene som gis. 

Ferdighetsprøven skal gjennomføres i flyet eller i en behørig kvalifisert FFS som representerer samme type. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til helikopterkategorien — ATPL(H) 

FCL.510.H ATPL(H) — Krav, erfaring og godskriving 

Søkere til et ATPL(H) skal: 

a)  ha et CPL(H) og en typerettighet for helikoptre med flere flygere og ha fått undervisning i MCC,  
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b)  som flyger på helikoptre ha gjennomført minst 1000 timers flygetid, herunder minst: 

1)  350 timer i helikoptre med flere flygere, 

2) i)  250 timer som fartøysjef, eller 

ii)  100 timer som fartøysjef og 150 timer som fartøysjef under tilsyn, eller 

iii)  250 timer som fartøysjef under tilsyn i helikoptre med flere flygere. I dette tilfellet skal de særskilte 

rettighetene som er knyttet til et ATPL(H), begrenses til flyginger med flere flygere, helt til 100 timer som 

fartøysjef er gjennomført. 

3)  200 timers navigasjonsflyging, hvorav minst 100 timer skal være som fartøysjef eller som fartøysjef under 

tilsyn, 

4)  30 timers instrumenttid, hvorav høyst ti timer kan være instrumenttid på bakken, og 

5)  100 timers nattflyging som fartøysjef eller styrmann. 

 Av disse 1000 timene kan høyst 100 timer ha vært gjennomført i en FSTD, og av disse kan høyst 25 timer ha vært 

gjennomført i en FNPT. 

c)  Flygetid i fly skal godskrives med opptil 50 % mot den flygetiden som kreves i bokstav b). 

d)  Den erfaringen som kreves i bokstav b), skal være oppnådd før ATPL(H)-ferdighetsprøven tas. 

FCL.520.H ATPL(H) — Ferdighetsprøve 

Søkere til et ATPL(H) skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 9 til denne delen, for å framvise evnen til, 

som fartøysjef i et helikopter med flere flygere, å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et 

kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene som gis. 

Ferdighetsprøven skal gjennomføres i helikopteret eller i en behørig kvalifisert FFS som representerer samme type. 

KAPITTEL G 

INSTRUMENTRETTIGHET — IR 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.600 IR — Generelt 

IFR-flyging i fly, helikoptre, luftskip eller VTOL-luftfartøyer skal bare utføres av innehavere av et PPL, CPL, MPL og 

ATPL med en IR som passer til denne kategorien luftfartøyer, eller som gjennomgår ferdighetsprøver eller elevtid. 

FCL.605 IR — Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av en IR har særskilte rettigheter til å fly luftfartøyer i henhold til IFR med en minste beslutningshøyde 

på 200 fot (60 m). 

b)  For en flermotors-IR kan disse særskilte rettighetene utvides til lavere beslutningshøyder enn 200 fot (60 m) når 

søkeren har gjennomgått særlig opplæring hos en ATO og har bestått avsnitt 6 av ferdighetsprøven som beskrevet i 

tillegg 9 til denne delen, i et luftfartøy med flere flygere. 

c)  Innehavere av en IR skal utøve sine særskilte rettigheter i samsvar med vilkårene fastsatt i tillegg 8 til denne delen. 

d)  Bare helikoptre. For å utøve de særskilte rettighetene som fartøysjef i henhold til IFR i helikoptre med flere flygere 

skal innehaveren av en IR(H) ha gjennomført minst 70 timers instrumenttid, hvorav opptil 30 timer kan være 

instrumenttid på bakken.  
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FCL.610 IR — Krav og godskriving 

De som søker om en IR, skal: 

a)  ha: 

1)  minst et PPL i den relevante luftfartøykategorien og 

i)  særskilte rettigheter til å fly om natten i samsvar med FCL.810, eller 

ii)  et ATPL i en annen luftfartøykategori eller 

2)  et PPL i den relevante luftfartøykategorien, 

b)  ha gjennomført minst 50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef i fly, helikoptre eller luftskip, hvorav minst ti 

timer, eller for luftskip, 20 timer, skal være i den relevante luftfartøykategorien. 

c)  Bare helikoptre. Søkere som har gjennomgått et integrert ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- eller CPL(H)-

opplæringskurs, skal være unntatt fra kravet i bokstav b). 

FCL.615 IR — Teorikunnskap og flygeundervisning 

a)  Kurs. De som søker om en IR, skal ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og flygeundervisning hos en ATO. 

Kurset skal være: 

1)  et integrert opplæringskurs som omfatter opplæring for IR, i samsvar med tillegg 3 til denne delen, eller 

2)  et modulbasert kurs i samsvar med tillegg 6 til denne delen. 

b)  Prøve. Søkerne skal framvise et teoretisk kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, i følgende 

emner: 

– luftfartslovgivning, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer — instrumentering, 

– overvåking av og ytelse under flyginger, 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi, 

– radionavigasjon, 

– IFR-kommunikasjon. 

FCL.620 IR — Ferdighetsprøve 

a)  De som søker om en IR, skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 7 til denne delen, for å framvise evnen 

til å utføre de relevante prosedyrene og manøvrene ut fra et kompetansenivå som tilsvarer de særskilte rettighetene 

som gis. 

b)  For en flermotors-IR skal ferdighetsprøven gjennomføres i et flermotorsluftfartøy. For en enmotors-IR skal 

ferdighetsprøven gjennomføres i et enmotorsluftfartøy. Et flermotorsfly med senterlinjeskyvkraft skal i dette avsnitt 

anses som et enmotorsfly. 

FCL.625 IR — Gyldighet, forlengelse og fornyelse 

a)  Gyldighet. En IR skal være gyldig i ett år. 

b)  Forlengelse. 

1)  En IR skal forlenges i løpet av de tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato. 

2)  Søkere som ikke består det relevante avsnittet av en IR-ferdighetskontroll før IR-ens utløpsdato, skal ikke utøve 

de særskilte IR-rettighetene før de har bestått ferdighetskontrollen.  
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c)  Fornyelse. Dersom en IR er utløpt, skal søkerne for å fornye sine særskilte rettigheter: 

1)  gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO for å nå det ferdighetsnivået som er nødvendig for å bestå 

instrumentdelen av ferdighetsprøven i samsvar med tillegg 9 til denne delen, og 

2)  fullføre en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen, i den relevante luftfartøykategorien. 

d)  Dersom IR-en ikke er blitt forlenget eller fornyet i løpet av de sju foregående årene, kreves det at innehaveren 

består teoriprøven og ferdighetsprøven for IR på nytt. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien 

FCL.625.A IR(A) — Forlengelse 

a)  Forlengelse. De som søker om forlengelse av en IR(A): 

1)  skal når den kombineres med en forlengelse av en klasse- eller typerettighet, bestå en ferdighetskontroll i 

samsvar med tillegg 9 til denne delen, 

2)  skal når den ikke kombineres med forlengelse av en klasse- eller typerettighet: 

i) for fly med én flyger, gjennomføre hele avsnitt 3b og de delene av avsnitt 1 som er relevante for den 

planlagte flygingen, i ferdighetskontrollen beskrevet i tillegg 9 til denne delen, og 

ii) for flermotorsfly, gjennomføre hele avsnitt 6 i ferdighetskontrollen for fly med én flyger i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen, utelukkende ved hjelp av instrumenter. 

3)  En FNPT II eller en FFS som representerer relevant klasse eller type av fly, kan brukes i forbindelse med nr. 2, 

men minst annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(A) skal under disse omstendighetene 

gjennomføres i et fly. 

b)  Det godskrives i samsvar med tillegg 8 til denne delen. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til helikopterkategorien 

FCL.625.H IR(H) — Forlengelse 

a)  De som søker om forlengelse av en IR(H): 

1)  skal, dersom den kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå en ferdighetskontroll i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen for den relevante helikoptertypen, 

2)  skal, dersom den ikke kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå av bare avsnitt 5 og de relevante 

delene av avsnitt 1 i ferdighetskontrollen fastsatt i tillegg 9 til denne delen for den relevante helikoptertypen. I 

så fall kan en FNPT II/III eller en FFS som representerer den relevante helikoptertypen, brukes, men minst 

annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(H) skal under disse omstendighetene gjennomføres i et 

helikopter. 

b)  Det godskrives i samsvar med tillegg 8 til denne delen. 

FCL.630.H IR(H) — Utvidelse av særskilte rettigheter fra enmotors- til flermotorshelikoptre 

Innehavere av en IR(H) som gjelder for enmotorshelikoptre og som for første gang ønsker å utvide sin IR(H) til 

flermotorshelikoptre, skal gjennomføre: 

a)  et opplæringskurs hos en ATO som omfatter minst fem timers elevtid med instrumentundervisning, hvorav tre 

timer kan være i en FFS eller FTD 2/3 eller FNPT II/III, og 

b)  avsnitt 5 i ferdighetsprøven i samsvar med tillegg 9 til denne delen på flermotorshelikoptre.  
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AVSNITT 4 

Særlige krav til luftskipkategorien 

FCL.625.As IR(As) — Forlengelse 

De som søker om forlengelse av en IR(As): 

a)  skal, dersom den kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå av en ferdighetskontroll i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen for den relevante typen luftskip, 

b)  skal, dersom den ikke kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå av avsnitt 5 og de delene av 

avsnitt 1 som er relevante for den planlagte flygingen i ferdighetskontrollen for luftskip i samsvar med tillegg 9 til 

denne delen. I så fall kan en FTD 2/3 eller en FFS som representerer den relevante typen brukes, men minst 

annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(As) skal under disse omstendighetene gjennomføres i et 

luftskip. 

KAPITTEL H 

KLASSE- OG TYPERETTIGHETER 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.700 Omstendigheter der klasse- eller typerettigheter kreves 

a)  Innehavere av flygersertifikater, bortsett fra LAPL, SPL og BPL, skal ikke på noen måte fungere som flygere på et 

luftfartøy med mindre de har en gyldig og korrekt klasse- eller typerettighet, unntatt når de gjennomfører 

ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller for fornyelse av klasse- eller typerettighet, eller mottar 

flygeundervisning. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan flygere når det gjelder flyginger i forbindelse med innføring eller endring av 

luftfartøytyper, ha et særlig flygersertifikat utstedt av vedkommende myndighet, som gir dem tillatelse til å foreta 

flyginger. Denne tillatelsen skal være begrenset til å utføre særlige flyginger. 

c)  Med forbehold for bokstav a) og b) kan flygere når det gjelder flyginger i forbindelse med innføring eller endring 

av luftfartøytyper utført av konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoner innenfor rammen av deres særskilte 

rettigheter, samt undervisningsflyginger for utstedelse av en testflygingsrettighet, dersom kravene i dette kapittel 

ikke kan oppfylles, ha en testflygingsrettighet som er utstedt i samsvar med FCL.820 . 

FCL.705 Særskilte rettigheter for innehaveren av en klasse- eller typerettighet 

Innehaveren av en klasse- eller typerettighet har særskilte rettigheter til å fungere som flyger i den luftfartøyklassen 

eller -typen som er angitt i rettigheten. 

FCL.710 Klasse- og typerettigheter — varianter 

a)  For å utvide flygerens rettigheter til en annen luftfartøyvariant innen en klasse- eller typerettighet skal flygeren 

gjennomføre differanse- eller tilvenningsopplæring. Dersom det finnes varianter innenfor en typerettighet, skal 

differanse- eller tilvenningsopplæringen omfatte de relevante elementene som er definert i opplysningene om 

driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

b)  Dersom varianten ikke er blitt fløyet i et tidsrom på to år etter differanseopplæringen, kreves det ytterligere 

differanseopplæring eller en ferdighetskontroll i denne varianten for å opprettholde de særskilte rettighetene, 

bortsett fra typer eller varianter innenfor klasserettighetene til enmotorsfly med stempelmotor og TMG. 

c)  Differanseopplæringen skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren, etter hva som er relevant. 

FCL.725 Krav til utstedelse av klasse- og typerettigheter 

a)  Opplæringskurs. En som søker om en klasse- eller typerettighet skal fullføre et opplæringskurs hos en ATO. 

Typerettighetskurset skal omfatte de obligatoriske opplæringselementene for den relevante typen som definert i 

opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21. 

b)  Teoriprøve. De som søker om en klasse- eller typerettighet, skal bestå en teoriprøve organisert av ATO for å 

framvise det teoretiske kunnskapsnivået som kreves for å fly den aktuelle luftfartøyklassen eller -typen på en sikker 

måte. 

1)  For luftfartøyer med flere flygere skal teoriprøven være skriftlig og omfatte minst 100 flervalgsspørsmål som på 

passende måte er fordelt på hovedemnene i studieplanen.  
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2)  For luftfartøyer med én flyger skal teoriprøven være skriftlig, og antall flervalgsspørsmål skal avhenge av 

luftfartøyets kompleksitet. 

3)  For enmotorsluftfartøyer skal teoriprøven utføres muntlig av kontrollanten under ferdighetsprøven for å vurdere 

om søkeren har oppnådd et tilfredsstillende kunnskapsnivå. 

4)  For luftfartøyer med én flyger, som er klassifisert som fly med høy ytelse, skal prøven være skriftlig og omfatte 

minst 60 flervalgsspørsmål som på passende måte er fordelt på hovedemnene i studieplanen. 

c)  Ferdighetsprøve. En som søker om en klasse- eller typerettighet, skal bestå en ferdighetsprøve i samsvar med 

tillegg 9 til denne delen for å framvise de ferdighetene som kreves for å fly den aktuelle luftfartøyklassen eller -

typen på en sikker måte. 

 Søkeren skal bestå ferdighetsprøven innen seks måneder etter starten på klasse- eller typerettighetskurset og i løpet 

av et tidsrom på seks måneder før søknaden om utstedelse av klasse- eller typerettighet. 

d)  En søker som allerede har en typerettighet for en luftfartøytype, med særskilte rettigheter til å utføre flyginger med 

enten én eller flere flygere, skal anses allerede å ha oppfylt teorikravene når vedkommende søker om å tilføye den 

særskilte rettigheten til den andre formen for flyging med samme luftfartøytype. 

e)  Uten hensyn til avsnittene over skal flygere som har en testflygingsrettighet utstedt i samsvar med FCL.820, som 

deltok i testflyging i forbindelse med utvikling, sertifisering eller produksjon av en luftfartøytype, og som har 

fullført enten 50 timers samlet flygetid eller ti timers flygetid som fartøysjef i testflyginger i denne typen, ha rett til 

å søke om utstedelse av den relevante typerettigheten, forutsatt at de oppfyller kravene til erfaring og kravene til 

utstedelse av denne typerettigheten, som fastsatt i dette kapittel for den relevante luftfartøykategorien. 

FCL.740 Gyldighet og fornyelse av klasse- og typerettigheter 

a)  Gyldighetstiden for klasse- og typerettigheter er ett år, unntatt for klasserettigheter for enmotorsluftfartøyer med én 

flyger, som har en gyldighetstid på to år, med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet 

fastsatt i samsvar med del 21. 

b)  Fornyelse. Dersom en klasse- eller typerettighet er utløpt, skal søkeren: 

1)  gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO når det er nødvendig for å nå det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for fly luftfartøyer i den relevante klassen eller typen, og 

2)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flykategorien 

FCL.720.A Krav til erfaringer og krav til utstedelse av klasse- og typerettigheter — fly 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21 skal søkere til en 

klasse- eller typerettighet oppfylle følgende krav til erfaring og krav til utstedelse av den relevante rettigheten: 

a)  Flermotorsfly med én flyger. Søkere til en første klasse- eller typerettighet for et flermotorsfly med én flyger skal 

ha fullført minst 70 timer som fartøysjef på fly. 

b)  Teknisk ukompliserte fly med høy ytelse med én flyger. Før søkere til en første klasse- eller typerettighet for et fly 

med én flyger som er klassifisert som et fly med høy ytelse, starter flygeopplæringen, skal de: 

1)  ha minst 200 timers samlet flygeerfaring, hvorav 70 timer som fartøysjef på fly, og 

2) i)  ha et bevis som bekrefter at et ytterligere teorikurs er gjennomført hos en ATO på en tilfredsstillende måte, 

eller 

ii)  ha bestått teoriprøvene for ATPL(A) i samsvar med denne delen, eller 

iii)  i tillegg til et sertifikat utstedt i samsvar med denne delen, ha et ATPL(A) eller et CPL(A)/IR med 

godskriving av teorikunnskaper for ATPL(A), utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen,  
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3)  i tillegg skal flygere som søker om særskilt rettighet til å føre fly på flyginger med flere flygere, oppfylle 

kravene i bokstav d) nr. 4. 

c)  Teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger. De som søker om en første typerettighet for et teknisk 

komplisert fly med én flyger klassifisert som et fly med høy ytelse, skal i tillegg til å oppfylle kravene i bokstav b) 

ha oppfylt kravene til en flermotors-IR(A), som fastsatt i kapittel G. 

d)  Fly med flere flygere. En søker til det første typerettighetskurset for et fly med flere flygere skal være en flygerelev 

som for tiden er under opplæring på et MPL-opplæringskurs, eller som oppfyller følgende krav: 

1)  ha minst 70 timers flygeerfaring som fartøysjef på fly, 

2)  ha en flermotors-IR(A),  

3)  ha bestått teoriprøvene for ATPL(A) i samsvar med denne delen, og 

4)  bortsett fra når typerettighetskurset kombineres med et MCC-kurs: 

i) ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i fly er gjennomført på en tilfredsstillende måte, eller 

ii) ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i helikopter er gjennomført på en tilfredsstillende måte, og har 

mer enn 100 timers flygeerfaring som flyger på helikoptre med flere flygere, eller 

iii) ha minst 500 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, eller 

iv) ha minst 500 timer som flyger på flyginger med flere flygere på flermotorsfly for én flyger, i kommersiell 

lufttransport i samsvar med gjeldende krav til luftfartsoperasjoner. 

e)  Uten hensyn til bokstav d) kan en medlemsstat utstede en typerettighet med begrensede særskilte rettigheter for fly 

med flere flygere, som tillater at innehaveren av en slik rettighet fungerer som avløsningsstyrmann over flygenivå 

(FL) 200, forutsatt at to andre besetningsmedlemmer har en typerettighet i samsvar med bokstav d). 

f)  Ytterligere typerettigheter for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én eller flere flygere. En som søker om 

utstedelse av ytterligere typerettigheter for fly med flere flygere og typerettigheter for teknisk kompliserte fly med 

høy ytelse med én flyger, skal ha en flermotors-IR(A). 

g)  Dersom det er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, kan utøvelsen av de 

særskilte rettighetene for en typerettighet i utgangspunktet begrenses til flyging under tilsyn av en instruktør. 

Flygetimene under tilsyn skal oppføres i flygerens loggbok eller tilsvarende dokument og undertegnes av 

instruktøren. Begrensningen skal oppheves når flygeren dokumenterer at flygetimene under tilsyn som kreves i 

opplysningene om driftsmessig egnethet, er blitt fullført. 

FCL.725. A Teoriundervisning og flygeundervisning for utstedelse av klasse- og typerettigheter — fly 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21: 

a)  Flermotorsfly med én flyger. 

1)  Teorikurset for en klasserettighet for flermotorsfly med én flyger skal omfatte minst sju timers undervisning på 

flyginger i flermotorsfly. 

2)  Flygeopplæringskurset for en klasse- eller typerettighet for et flermotorsfly med én flyger skal omfatte minst 

2,5 times elevtid under normale forhold for flyginger med flermotorsfly, og minst 3,5 times elevtid med 

opplæring i motorsviktprosedyrer og asymmetriske flygeteknikker. 

b)  Sjøfly med én flyger. Opplæringskurset for rettigheter for sjøfly med én flyger skal omfatte teoriundervisning og 

flygeundervisning. Flygeopplæringen for en klasse- eller typerettighet for sjøfly med én flyger skal omfatte minst 

åtte timers elevtid dersom søkeren har landversjonen av den relevante klasse- eller typerettigheten, eller ti timer 

dersom søkeren ikke har en slik rettighet.  
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FCL.730.A Særlige krav til flygere som gjennomgår et typerettighetskurs uten flygetid (ZFTT) — fly 

a)  En flyger som gjennomgår undervisning i et ZFTT-kurs, skal minst ha fullført, på et turbojetfly med flere flygere, 

sertifisert til CS-25-standardene eller tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser eller på et turbopropfly med flere 

flygere, med største sertifiserte startmasse på minst ti tonn eller en sertifisert passasjersetekapasitet på over 19 

passasjerer: 

1)  1500 timers flygetid eller 250 rutesektorer, dersom en FFS som er kvalifisert til CG-, C- eller foreløpig C-nivå, 

brukes under kurset, 

2)  500 timers flygetid eller 100 rutesektorer, dersom en FFS som er kvalifisert til DG- eller D-nivå, brukes under 

kurset. 

b)  Når en flyger bytter fra et turbopropfly til et turbojetfly eller fra et turbojetfly til et turbopropfly, kreves det 

ytterligere simulatoropplæring. 

FCL.735.A Opplæringskurs i besetningssamarbeid (MCC – Multi-Crew Cooperation) — fly 

a)  MCC-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  25 timers teoriundervisning og øvelser og 

2)  20 timers praktisk MCC-opplæring, eller 15 timer for flygerelever som deltar i et integrert ATP-kurs. 

 Det skal brukes en FNPT II MCC eller en FFS. Dersom MCC-opplæringen kombineres med den første 

typerettighetsopplæringen, kan den praktiske MCC-opplæringen reduseres til ikke mindre enn ti timer dersom 

samme FFS brukes til både MCC- og typerettighetsopplæringen. 

b)  MCC-opplæringskurset skal være fullført innen seks måneder hos en ATO. 

c)  Med mindre MCC-kurset kombineres med et typerettighetskurs, skal søkeren få et bevis som bekrefter at 

opplæringen er gjennomført når MCC-kurset er avsluttet. 

d)  En søker som har gjennomført MCC-opplæringen for en annen luftfartøykategori, skal unntas fra kravet i bokstav 

a) nr. 1. 

FCL.740.A Forlengelse av klasse- og typerettigheter — fly 

a)  Forlengelse av klasse- og typerettigheter for flermotorsfly. For forlengelse av klasse- og typerettigheter for 

flermotorsfly skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante flyklassen eller -typen, eller 

en FSTD som representerer denne klassen eller typen, i løpet av de tre månedene umiddelbart før rettighetens 

utløpsdato, og 

2)  i løpet av rettighetens gyldighetstid minst fullføre: 

i) ti rutesektorer som flyger i den relevante flyklassen eller -typen, eller 

ii) en rutesektor som flyger i den relevante flyklassen eller -typen eller FFS, sammen med en kontrollant. 

Denne rutesektoren kan flys under ferdighetskontrollen. 

3)  En flyger som arbeider for en kommersiell lufttransportoperatør som er godkjent i samsvar med gjeldende krav 

til luftfartsoperasjoner, og som har gjennomgått operatørens ferdighetskontroll kombinert med 

ferdighetskontrollen for forlengelse av klasse- eller typerettigheten, skal unntas fra kravet i nr. 2. 

4)  Forlengelsen av en IR(A), dersom man har en slik, kan kombineres med en ferdighetskontroll for forlengelse av 

en klasse- eller typerettighet.  
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b)  Forlengelse av klasserettigheter for enmotorsfly med én flyger. 

1)  Klasserettigheter for enmotorsfly med stempelmotor og TMG-rettigheter. For forlengelse av klasserettigheter 

for enmotorsfly med stempelmotor med én flyger eller klasserettigheter for TMG skal søkeren: 

i) i løpet av de siste tre månedene før rettighetens utløpsdato, bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i 

den relevante klassen i samsvar med tillegg 9 til denne delen, eller 

ii) i løpet av de siste tolv månedene før rettighetens utløpsdato, gjennomføre tolv timers flygetid i den 

relevante klassen, herunder: 

– seks timer som fartøysjef, 

– tolv starter og landinger, og 

– en opplæringsflyging på minst én time med en flygeinstruktør (FI) eller en klasserettighetsinstruktør 

(CRI). Søkere skal unntas fra denne flygingen dersom de har bestått en ferdighetskontroll for klasse- 

eller typerettighet eller en ferdighetsprøve for en annen flyklasse eller flytype. 

2)  Når søkere har en klasserettighet for både enmotorsfly (land) med stempelmotor og en TMG-rettighet, kan de 

oppfylle kravene i nr. 1 i én av disse klassene, og oppnå forlengelse av begge rettigheter. 

3)  Enmotors turboprop-fly med én flyger. For forlengelse av klasserettighetene for enmotors turboprop-fly skal 

søkere bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i den relevante klassen i samsvar med tillegg 9 til denne 

delen, innen tre måneder før rettighetens utløpsdato. 

c)  Søkere som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en klasse- eller typerettighet, skal 

ikke utøve de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten, før de har bestått ferdighetskontrollen. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til helikopterkategorien 

FCL.720.H Krav til erfaringer og krav til utstedelse av typerettigheter — helikoptre 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, skal søkere til 

den første typerettigheten for helikoptre oppfylle følgende krav til erfaring og krav til utstedelse av den relevante 

rettigheten: 

a)  Helikoptre med flere flygere. Søkere til det første typerettighetskurset for et helikopter med flere flygere skal: 

1)  ha minst 70 timer som fartøysjef på helikoptre, 

2)  bortsett fra når typerettighetskurset kombineres med et MCC-kurs: 

i) ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i helikopter er gjennomført på en tilfredsstillende måte, eller 

ii) ha minst 500 timer som flyger på fly med flere flygere, eller 

iii) ha minst 500 timer som flyger på flyginger med flere flygere på flermotorshelikoptre, 

3)  ha bestått ATPL(H)-teoriprøvene. 

b)  Søkere til det første typerettighetskurset for et helikopter med flere flygere som har avsluttet et integrert 

ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- eller CPL(H)-kurs, og som ikke oppfyller kravene i bokstav a) nr. 1, skal få 

typerettigheten utstedt med særskilte rettigheter som er begrenset til utelukkende utøvelse av funksjoner som 

styrmann. Denne begrensningen skal oppheves når flygeren har: 

1)  gjennomført 70 timer som fartøysjef eller fartøysjef under tilsyn på helikoptre, 

2)  bestått ferdighetsprøven for flere flygere på den relevante helikoptertypen som fartøysjef.  
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c)  Flermotorshelikoptre med én flyger. De som søker om utstedelse av en første typerettighet for et 

flermotorshelikopter med én flyger skal: 

1)  før flygeopplæringen starter: 

i) ha bestått ATPL(H)-teoriprøvene, eller 

ii) ha et bevis som bekrefter at et føropptakskurs som holdes av en ATO, er gjennomført. Kurset skal dekke 

følgende emner i teorikurset for ATPL(H): 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer: skrog/system/motor, og instrumenter/elektronikk, 

– planlegging av og ytelse under flyging: masse og balanse, ytelse, 

2)  søkere som ikke har gjennomgått et integrert ATP(H)/IR-, ATP(H)- eller CPL(H)/IR-opplæringskurs, skal ha 

fullført minst 70 timer som fartøysjef på helikoptre. 

FCL.735.H Opplæringskurs i besetningssamarbeid (MCC) — helikoptre 

a)  MCC-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  for MCC/IR: 

i) 25 timers teoriundervisning og øvelser og 

ii) 20 timers praktisk MCC-opplæring eller 15 timer for flygerelever som deltar i et integrert ATP(H)IR-kurs. 

Dersom MCC-opplæringen kombineres med den første typerettighetsopplæringen for et helikopter med 

flere flygere, kan den praktiske MCC-opplæringen reduseres til ikke mindre enn ti timer dersom samme 

FSTD brukes til både MCC- og typerettighetsopplæringen. 

2)  for MCC/VFR: 

i) 25 timers teoriundervisning og øvelser og 

ii) 15 timers praktisk MCC-opplæring eller ti timer for flygerelever som deltar i et integrert ATP(H)IR-kurs. 

Dersom MCC-opplæringen kombineres med den første typerettighetsopplæringen for et helikopter med 

flere flygere, kan den praktiske MCC-opplæringen reduseres til ikke mindre enn sju timer dersom samme 

FSTD brukes til både MCC- og typerettighetsopplæringen. 

b)  MCC-opplæringskurset skal være fullført innen seks måneder hos en ATO. 

 Det skal brukes en FNPT II eller III som er kvalifisert for en MCC, en FTD 2/3 eller en FFS. 

c)  Med mindre MCC-kurset kombineres med et typerettighetskurs for flere flygere, skal søkeren få et bevis som 

bekrefter at opplæringen er gjennomført når MCC-kurset er avsluttet. 

d)  En søker som har gjennomført MCC-opplæring for en annen luftfartøykategori, skal unntas fra kravet i bokstav a) 

nr. 1 i) eller bokstav a) nr. 2 i), etter hva som er relevant. 

e)  Søkere til MCC/IR-opplæring som har gjennomført MCC/VFR-opplæring, skal unntas fra kravet i bokstav a) nr. 1 

i), og skal fullføre 5 timers praktisk MCC/IR-opplæring. 

FCL.740.H Forlengelse av typerettigheter — helikoptre 

a)  Forlengelse. For forlengelse av typerettigheter for helikoptre skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante helikoptertypen, eller en 

FSTD som representerer denne typen, i de tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato, og 

2)  fullføre minst to timer som flyger i den relevante helikoptertypen i rettighetens gyldighetstid. Varigheten av 

ferdighetskontrollen kan tas med i de to timene.  
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3)  Når søkere har mer enn én typerettighet for enmotorshelikoptre med stempelmotor, kan de få forlengelse av alle 

relevante typerettigheter ved å utføre ferdighetskontrollen på bare én av de relevante typene, forutsatt at de har 

fullført minst to timers flygetid som fartøysjef på de andre typene i gyldighetstiden. 

 Ferdighetskontrollen skal utføres på en forskjellig type hver gang. 

4)  Når søkere har mer enn én typerettighet for enmotorshelikoptre med turbinmotor med største sertifiserte 

startmasse på opptil 3175 kg, kan de få forlengelse av alle relevante typerettigheter ved å utføre 

ferdighetskontrollen på bare én av de relevante typene, forutsatt at de har fullført: 

i) 300 timer som fartøysjef på helikoptre, 

ii) 15 timer på hver av typene og 

iii) minst to timers flygetid som fartøysjef på hver av de andre typene i gyldighetstiden. 

 Ferdighetskontrollen skal utføres på en forskjellig type hver gang. 

5)  Flygere som består en ferdighetsprøve for utstedelse av en ytterligere typerettighet, skal få forlengelse av de 

relevante typerettighetene i de felles gruppene, i samsvar med nr. 3 og 4. 

6)  Forlengelsen av en IR(H), dersom man har en slik, kan kombineres med en ferdighetskontroll for en 

typerettighet. 

b)  En søker som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en typerettighet, skal ikke utøve 

de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten før ferdighetskontrollen er bestått. Når det gjelder bokstav a) 

nr. 3 og 4, skal søkeren ikke utøve sine særskilte rettighetene for noen av typene. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til kategorien VTOL-luftfartøyer 

FCL.720.PL Krav til erfaringer og krav til utstedelse av typerettigheter — VTOL-luftfartøyer 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, skal søkere til 

den første utstedelsen av en typerettighet for VTOL-luftfartøyer oppfylle følgende krav og forutsetninger: 

a)  for flygere på fly: 

1)  ha et CPL/IR(A) med ATPL-teori eller et ATPL(A), 

2)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført, 

3)  ha fullført minst 100 timer som flyger på fly med flere flygere, 

4)  ha fullført 40 timers flygeundervisning i helikoptre, 

b)  for flygere på helikoptre: 

1)  ha et CPL/IR(H) med ATPL-teori eller et ATPL/IR(H), 

2)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført, 

3)  ha fullført minst 100 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, 

4)  ha fullført 40 timers flygeundervisning i fly, 

c)  for flygere som er kvalifisert til å fly både fly og helikoptre: 

1)  ha minst et CPL(H), 

2)  ha en IR og ATPL-teori eller et ATPL for enten fly eller helikoptre, 

3)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i enten helikoptre eller fly er gjennomført, 

4)  ha gjennomført minst 100 timer som flyger på helikoptre eller fly med flere flygere,  
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5)  ha fullført 40 timers flygeundervisning i fly eller helikoptre, etter hva som er relevant, dersom flygeren ikke har 

erfaring som ATPL eller fra luftfartøyer med flere flygere. 

FCL.725. PL Flygeundervisning for utstedelse av typerettigheter — VTOL-luftfartøyer 

Flygeundervisningsdelen av opplæringskurset for en typerettighet for VTOL-luftfartøyer skal gjennomføres både i 

luftfartøyet og i en FSTD som representerer luftfartøyet, og som er behørig kvalifisert for dette formålet. 

FCL.740. PL Forlengelse av typerettigheter — VTOL-luftfartøyer 

a)  Forlengelse. For forlengelse av typerettigheter for VTOL-luftfartøyer skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante typen VTOL-luftfartøyer, i de 

tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato, 

2)  i løpet av rettighetens gyldighetstid minst fullføre: 

i) ti rutesektorer som flyger i den relevante typen VTOL-luftfartøyer, eller 

ii) en rutesektor som flyger i den relevante typen VTOL-luftfartøyer eller FFS, sammen med en kontrollant. 

Denne rutesektoren kan flys under ferdighetskontrollen. 

3)  En flyger som arbeider for en kommersiell lufttransportoperatør, som er godkjent i samsvar med gjeldende krav 

til luftfartsoperasjoner, og som har gjennomgått operatørens ferdighetskontroll kombinert med 

ferdighetskontrollen for forlengelse av typerettigheten, skal unntas fra kravet i nr. 2. 

b)  En søker som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en typerettighet, skal ikke utøve 

de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten før ferdighetskontrollen er bestått. 

AVSNITT 5 

Særlige krav til luftskipkategorien 

FCL.720. As Krav til utstedelse av typerettigheter — luftskip 

Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i samsvar med del 21, skal søkere til 

den første utstedelsen av en typerettighet for luftskip oppfylle følgende krav og forutsetninger: 

a)  for luftskip med flere flygere: 

1)  ha fullført minst 70 timer flygetid som fartøysjef på luftskip, 

2)  ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs i luftskip er gjennomført på en tilfredsstillende måte. 

3)  Søkere som ikke oppfyller kravene i nr. 2, skal få typerettigheten utstedt med særskilte rettigheter som er 

begrenset til utelukkende utøvelse av funksjoner som styrmann. Begrensningen skal oppheves når flygeren har 

fullført 100 timers flygetid som fartøysjef eller fartøysjef under tilsyn på luftskip. 

FCL.735. As Opplæringskurs i besetningssamarbeid (MCC) — luftskip 

a)  MCC-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  tolv timers teoriundervisning og øvelser og 

2)  fem timers praktisk MCC-opplæring. 

3)  Det skal brukes en FNPT II eller III kvalifisert for en MCC, en FTD 2/3 eller en FFS. 

b)  MCC-opplæringskurset skal være fullført innen seks måneder hos en ATO. 

c)  Med mindre MCC-kurset kombineres med et typerettighetskurs for flere flygere, skal søkeren få et bevis som 

bekrefter at opplæringen er gjennomført når MCC-kurset er avsluttet. 

d)  En søker som har gjennomført MCC-opplæring for en annen luftfartøykategori, skal unntas fra kravene i  

bokstav a).  
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FCL.740. As Forlengelse av typerettigheter — luftskip 

a)  Forlengelse. For forlengelse av typerettigheter for luftskip skal søkeren: 

1)  bestå en ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til denne delen i den relevante typen luftskip, i de 

tre månedene umiddelbart før rettighetens utløpsdato, og 

2)  fullføre minst to timer som flyger i den relevante luftskiptypen i rettighetens gyldighetstid. Varigheten av 

ferdighetskontrollen kan tas med i de to timene. 

3)  Forlengelsen av en IR(As), dersom man har en slik, kan kombineres med en ferdighetskontroll for forlengelse 

av en klasse- eller typerettighet. 

b)  En søker som ikke består alle avsnitt av en ferdighetskontroll før utløpsdatoen for en typerettighet, skal ikke utøve 

de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten før ferdighetskontrollen er bestått. 

KAPITTEL I 

YTTERLIGERE RETTIGHETER 

FCL.800 Akroflygingsrettighet 

a)  Innehavere av flygersertifikat for fly, TMG eller seilfly skal bare foreta akroflyging dersom de har en relevant 

rettighet. 

b)  Søkere til en akroflygingsrettighet skal ha fullført: 

1)  minst 40 timers flygetid, eller når det gjelder seilfly, 120 starter som fartøysjef i den relevante 

luftfartøykategorien, fullført etter utstedelsen av sertifikatet, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder: 

i) teoriundervisning som er relevant for rettigheten, 

ii) minst fem timer eller 20 flyginger med undervisning i akroflyging i den relevante luftfartøykategorien. 

c)  De særskilte rettighetene som er knyttet til akroflygingsrettigheten, skal begrenses til den luftfartøykategorien som 

flygeundervisningen ble gjennomført i. De særskilte rettighetene vil bli utvidet til en annen luftfartøykategori 

dersom flygeren har et sertifikat for denne luftfartøykategorien og har gjennomført minst tre opplæringsflyginger 

med instruktør som omfatter hele studieplanen for akroflyging i denne luftfartøykategorien. 

FCL.805 Rettigheter til å slepe seilfly og bannere 

a)  Innehavere av et flygersertifikat med særskilt rettighet til å føre fly eller TMG, skal bare slepe seilfly og bannere 

dersom de har den relevante rettigheten for å slepe seilfly og bannere. 

b)  De som søker om en rettighet til å slepe seilfly, skal ha fullført: 

1)  minst 30 timers flygetid som fartøysjef, og 60 starter og landinger i fly dersom aktiviteten skal utføres i fly, 

eller i TMG dersom aktiviteten skal utføres i TMG, fullført etter utstedelsen av sertifikatet, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder: 

i) teoriundervisning om sleping og framgangsmåter ved sleping, 

ii) minst ti undervisningsflyginger med slep av seilfly, herunder minst fem undervisningsflyginger med 

instruktør, og 

iii) bortsett fra innehavere av et LAPL(S) eller SPL, fem tilvenningsflyginger i et seilfly som startes med et 

luftfartøy.  
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c)  De som søker om en rettighet til å slepe bannere, skal ha fullført: 

1)  minst 100 timers flygetid og 200 starter og landinger som fartøysjef på fly eller TMG, etter utstedelsen av 

sertifikatet. Minst 30 av disse timene skal være i fly dersom aktiviteten skal utføres i fly, eller i TMG dersom 

aktiviteten skal utføres i TMG, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder: 

i) teoriundervisning om sleping og framgangsmåter ved sleping, 

ii) minst ti undervisningsflyginger med slep av et banner, herunder minst fem flyginger med instruktør. 

d)  De særskilte rettighetene som er knyttet til rettighetene til å slepe seilfly og bannere, skal begrenses til fly eller 

TMG avhengig av hvilket luftfartøy flygeundervisningen ble gjennomført i. De særskilte rettighetene vil bli utvidet 

dersom flygeren har et sertifikat for fly eller TMP og har gjennomført minst tre opplæringsflyginger med instruktør 

som omfatter hele studieplanen for sleping i det relevante luftfartøyet. 

e)  For å utøve de særskilte rettighetene til å slepe seilfly eller bannere, skal innehaveren av rettigheten ha fullført 

minst fem slep i de siste 24 månedene. 

f)  Dersom flygeren ikke oppfyller kravene i bokstav e), skal vedkommende gjennomføre de manglende slepene 

sammen med eller under tilsyn av en instruktør før de gjenopptar utøvelsen av sine særskilte rettigheter. 

FCL.810 Nattflygingsrettighet 

a)  Fly, TMG, luftskip. 

1)  Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et LAPL eller PPL for fly, TMG eller luftskip, skal utøves 

under VFR-forhold om natten, skal søkerne ha fullført et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal omfatte: 

i) teoriundervisning, 

ii) minst fem timers flygetid i den relevante luftfartøykategorien om natten, herunder minst tre timers elevtid, 

herunder minst én times navigasjonsflyging med minst én navigasjonsflyging med instruktør på minst 

50 km og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp. 

2)  Før nattopplæringen avsluttes, skal LAPL-innehavere ha fullført den grunnleggende instrumentflygingsopplæ-

ringen som kreves for utstedelse av PPL. 

3)  Når søkere har klasserettighet for både enmotorsfly (land) med stempelmotor og en TMG-klasserettighet, kan 

de oppfylle kravene i nr. 1 ovenfor i én av disse klassene eller begge. 

b)  Helikoptre. Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et PPL for helikoptre, skal utøves under VFR-

forhold om natten, skal søkeren ha: 

1)  gjennomført minst 100 timers flygetid som flyger på helikoptre etter utstedelse av sertifikatet, herunder minst 

60 timer som fartøysjef på helikoptre og 20 timers navigasjonsflyging, 

2)  gjennomført et opplæringskurs hos en ATO. Kurset skal være fullført i løpet av et tidsrom på seks måneder og 

omfatte: 

i) fem timers teoriundervisning, 

ii) ti timers elevtid med instrumentundervisning på helikoptre, og 

iii) fem timers nattflyging, herunder minst tre timers elevtid, herunder minst én times navigasjonsflyging og 

fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en landing.  
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3)  En søker som har eller har hatt en IR til fly eller TMG, skal godskrives fem timer mot kravet i nr. 2 ii) ovenfor. 

c)  Ballonger. Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et LAPL for ballonger eller et BPL, skal utøves under 

VFR-forhold om natten, skal søkerne ha fullført minst to undervisningsflyginger om natten på minst én time hver. 

FCL.815 Fjellflygingsrettighet 

a)  Særskilte rettigheter. De særskilte rettighetene til innehaveren av en fjellflygingsrettighet er å foreta flyginger med 

fly eller TMG til og fra flater som anses å kreve en slik rettighet av vedkommende myndigheter utpekt av 

medlemsstatene. 

 Den første rettigheten til fjellflyging kan oppnås på enten: 

1)  hjul, som gir særskilt rettighet til å fly til og fra slike flater når de ikke er dekket av snø, eller 

2)  ski, som gir særskilt rettighet til å fly til og fra slike flater når de er dekket av snø. 

3)  De særskilte rettighetene for den første rettigheten kan utvides til enten hjul eller ski når flygeren har 

gjennomført et relevant ytterligere tilvenningskurs, herunder teoriundervisning og flygeopplæring, med en 

instruktør i fjellflyging. 

b)  Opplæringskurs. Søkere til en fjellflygingsrettighet skal i løpet av et tidsrom på 24 måneder ha gjennomgått et kurs 

med teoriundervisning og flygeundervisning hos en ATO. Kursets innhold skal være relevant for de særskilte 

rettighetene som det søkes om. 

c)  Ferdighetsprøve. Etter at opplæringen er fullført, skal søkeren bestå en ferdighetsprøve med en FE som er 

kvalifisert for dette formålet. Ferdighetsprøven skal omfatte: 

1)  en muntlig teoriprøve, 

2)  seks landinger på minst to forskjellige flater som krever en fjellflygingsrettighet, og som ikke er samme flate 

som avgangsflaten. 

d)  Gyldighet. En fjellflygingsrettighet skal være gyldig i et tidsrom på 24 måneder. 

e)  Forlengelse. For forlengelse av en fjellflygingsrettighet skal søkeren: 

1)  ha gjennomført minst seks fjellandinger i de siste 24 månedene, eller 

2)  bestå en ferdighetskontroll. Ferdighetskontrollen skal oppfylle kravene i bokstav c). 

f)  Fornyelse. Dersom rettigheten er utløpt, skal søkeren oppfylle kravene i bokstav e) nr. 2. 

FCL.820 Testflygingsrettighet 

a)  Innehavere av et flygersertifikat for fly eller helikoptre skal bare fungere som fartøysjef under testflyginger i 

kategori 1 eller 2, som definert i del 21, dersom de har en testflygingsrettighet. 

b)  Forpliktelsen til å ha en testflygingsrettighet som fastsatt i bokstav a) skal bare gjelde for testflyginger utført på: 

1)  helikoptre som er sertifisert eller skal sertifiseres i samsvar med standardene i CS-27 eller CS-29 eller 

tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser, eller 

2)  fly som er sertifisert eller skal sertifiseres i samsvar med: 

i) standardene i CS-25 eller tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser, eller 

ii) standardene i CS-23 eller tilsvarende luftdyktighetsbestemmelser, bortsett fra for fly med en største tillatt 

startmasse på under 2000 kg.  
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c)  Innehaveren av en testflygingsrettighet har i den relevante luftfartøykategorien særskilte rettigheter til: 

1)  når det gjelder en testflygingsrettighet i kategori 1, å utføre alle kategorier av testflyginger som definert i del 21, 

enten som fartøysjef eller styrmann, 

2)  når det gjelder en testflygingsrettighet i kategori 2: 

i) å utføre testflyginger i kategori 1, som definert i del 21: 

– som styrmann eller 

– som fartøysjef for fly nevnt i bokstav b) nr. 2 ii), bortsett fra fly i kategorien kortdistansefly eller som 

har en konstruksjonshastighet i stup på over 0,6 mach eller en høyeste flygehøyde på over 25 000 fot, 

ii) utføre alle andre kategorier av testflyginger, som definert i del 21, enten som fartøysjef eller styrmann, 

3)  i tillegg, når det gjelder testflygingsrettigheter i både kategori 1 eller 2, å utføre flyginger som særlig er relatert 

til konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners virksomhet, innenfor rammen av deres særskilte rettigheter, 

når kravene i kapittel H ikke er oppfylt. 

d)  Søkere til en førstegangsutstedelse av en testflygingsrettighet skal: 

1)  ha minst et CPL og en IR i den relevante luftfartøykategorien, 

2)  ha fullført minst 1000 timers flygetid i den relevante luftfartøykategorien, hvorav minst 400 timer som 

fartøysjef, 

3)  ha gjennomført et opplæringskurs hos en ATO som er relevant for det gjeldende luftfartøyet og kategorien av 

flyginger. Opplæringen skal minst omfatte følgende emner: 

– ytelse, 

– stabilitet og kontroll / manøvreringsevne, 

– systemer, 

– prøveledelse, 

– risiko-/sikkerhetshåndtering. 

e)  Innehavere av en testflygingsrettighet kan få sine særskilte rettigheter utvidet til en annen testflygingskategori og en 

annen luftfartøykategori når de har gjennomført et ytterligere opplæringskurs hos en ATO. 

KAPITTEL J 

INSTRUKTØRER 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.900 Instruktørbevis 

a)  Generelt. En person skal bare gi: 

1)  flygeundervisning i luftfartøyer når vedkommende har: 

i) et flygersertifikat som er utstedt eller godkjent i henhold til denne forordning, 

ii) et instruktørbevis som er relevant for undervisningen som gis, og som er utstedt i henhold til dette kapittel, 

2)  simuleringsbasert flygeundervisning eller MCC-undervisning når vedkommende har et instruktørbevis som er 

relevant for undervisningen som gis, og som er utstedt i samsvar med dette kapittel.  
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b)  Særlige vilkår: 

1)  Dersom det innføres nye luftfartøyer i medlemsstatene eller i en luftfartøyoperatørs flåte, kan vedkommende 

myndighet, når det ikke er mulig å oppfylle kravene fastsatt i dette kapittel, utstede et særlig bevis som gir 

særskilte rettigheter til å lede flygeundervisning. Et slikt bevis skal være begrenset til de 

undervisningsflygingene som er nødvendige for å innføre den nye luftfartøytypen, og dens gyldighet skal ikke i 

noe tilfelle overstige ett år. 

2)  Innehavere av et bevis utstedt i samsvar med bokstav b) nr. 1 som ønsker å søke om utstedelse av et 

instruktørbevis, skal oppfylle forutsetningene og kravene til forlengelse fastsatt for denne kategorien instruktør. 

Uten hensyn til FCL.905.TRI bokstav b) skal et TRI-bevis som er utstedt i samsvar med dette nummer, omfatte 

den særskilte rettigheten til å gi undervisning i forbindelse med utstedelse av et TRI- eller SFI-bevis for den 

relevante typen. 

c)  Undervisning utenfor medlemsstatenes territorium: 

1)  Uten hensyn til bokstav a) kan vedkommende myndighet når det gjelder flygeundervisning som gis hos en ATO 

som ligger utenfor medlemsstatenes territorium, utstede et instruktørbevis til en søker som har et flygersertifikat 

utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, forutsatt at søkeren: 

i) har minst et sertifikat, en rettighet eller et bevis som er likeverdig med det som de er godkjent til å gi 

undervisning i, og i alle tilfelle minst et CPL, 

ii) oppfyller kravene fastsatt i dette kapittel for utstedelse av det relevante instruktørbeviset, 

iii) overfor vedkommende myndighet framviser tilstrekkelige kunnskaper om europeiske 

flysikkerhetsbestemmelser til å kunne utøve særlige instruktørrettigheter i samsvar med denne delen. 

2)  Beviset skal være begrenset til flygeundervisning: 

i) hos ATO-er som ligger utenfor medlemsstatens territorium: 

ii) til flygerelever som har tilstrekkelige kunnskaper i det språket som flygeundervisningen gis på. 

FCL.915 Allmenne vilkår og krav til instruktører 

a)  Generelt. En som søker om et instruktørbevis, skal være minst 18 år. 

b)  Ytterligere krav til instruktører som gir flygeundervisning i luftfartøyer. En som søker om eller en innehaver av et 

instruktørbevis med særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning i et luftfartøy, skal: 

1)  minst ha det sertifikatet, og dersom relevant, den rettigheten som flygeundervisningen gis for, 

2)  med unntak for testflygingsinstruktører, ha: 

i) fullført minst 15 timers flygetid som flyger i den luftfartøyklassen eller -typen som flygeundervisningen 

skal gis for, hvorav høyst sju timer kan være i en FSTD som representerer denne luftfartøyklassen eller -

typen, dersom relevant, eller 

ii) bestått en kompetansevurdering for den relevante instruktørkategorien i denne luftfartøyklassen eller -

typen, 

3)  ha rett til å fungere som fartøysjef på luftfartøyet under slik flygeundervisning. 

c)  Godskriving for å oppnå ytterligere rettigheter samt med henblikk på forlengelse: 

1)  De som søker om ytterligere instruktørbeviser, kan få godskrevet undervisnings- og læringskompetanse som 

allerede er dokumentert for alle instruktørbeviser som innehas. 

2)  Alle de timene som er fløyet som kontrollant under ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller, skal godskrives 

mot kravene til forlengelse for alle instruktørbeviser som innehas.  
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FCL.920 Instruktørkompetanse og vurdering 

Alle instruktører skal utdannes til å oppnå følgende kompetanse: 

– forberede ressurser, 

– skape et klima som fremmer læring, 

– formidle kunnskap, 

– integrere trussel- og feilhåndtering (TEM) og administrasjon av besetningsressurser, 

– planlegge tiden for å oppnå læringsmål, 

– tilrettelegge for læring, 

– vurdere elevens prestasjoner, 

– overvåke og vurdere progresjon, 

– vurdere opplæringsøkter, 

– rapportere resultater. 

FCL.925 Ytterligere krav til MPL-instruktører 

a)  Instruktører som gir MPL-opplæring, skal: 

1)  ha gjennomført et opplæringskurs for MPL-instruktører hos en ATO, og 

2)  i tillegg, for det integrerte MPL-opplæringskurset på grunnivå, mellomnivå og videregående nivå: 

i) ha erfaring fra flyginger med flere flygere, og 

ii) ha gjennomgått den innledende CRM-opplæringen hos en kommersiell luftransportoperatør som er 

godkjent i samsvar med gjeldende krav til luftfartsvirksomhet. 

b)  Opplæringskurs for MPL-instruktører 

1)  Opplæringskurset for MPL-instruktører skal minst omfatte 14 timers opplæring. 

 Etter å ha fullført opplæringskurset, skal søkeren gjennomgå en vurdering av instruktørens kompetanse og 

kunnskaper om den kompetansebaserte opplæringsstrategien. 

2)  Vurderingen skal bestå av en praktisk demonstrasjon av flygeundervisning i den relevante fasen av MPL-kurset. 

Denne vurderingen skal utføres av en kontrollant som er kvalifisert i samsvar med kapittel K. 

3)  Etter at MPL-opplæringskurset er bestått, skal ATO utstede et MPL-instruktørbevis til søkeren. 

c)  For å opprettholde de særskilte rettighetene skal instruktøren i de foregående tolv måneder innenfor rammen av 

et MPL-opplæringskurs, ha fullført: 

1)  én simulatorøkt på minst tre timer, eller 

2)  én luftøvelse på minst én time bestående av minst to starter og landinger. 

d)  Dersom instruktøren ikke har oppfylt kravene i bokstav c), skal vedkommende før de utøver de særskilte 

rettighetene til å gi flygeundervisning for MPL: 

1)  gjennomgå oppfriskingsopplæring hos en ATO for å nå det kompetansenivået som er nødvendig for å bestå 

kompetansevurderingen av instruktøren, og 

2)  bestå kompetansevurderingen av instruktøren som fastsatt i bokstav b) nr. 2.  
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FCL.930 Opplæringskurs 

De som søker om et instruktørbevis, skal ha gjennomgått et kurs med teorikunnskap og flygeundervisning hos en ATO. 

I tillegg til de særlige elementene som er foreskrevet i denne delen for hver instruktørkategori, skal kurset inneholde 

elementene som kreves i FCL.920. 

FCL.935 Kompetansevurdering 

a)  Unntatt for instruktører i besetningssamarbeid (MCCI), instruktører i simuleringsbasert flygeopplæring (STI), 

fjellflygingsinstruktører (MI) og testflygingsinstruktører (FTI) skal en som søker om et instruktørbevis, bestå en 

kompetansevurdering i den relevante luftfartøykategorien for å framvise overfor en kontrollant som er kvalifisert i 

henhold til kapittel K, evne til å instruere en flygerelev til det nivået som kreves for utstedelse av relevant sertifikat, 

rettighet eller bevis. 

b)  Denne vurderingen skal omfatte: 

1)  demonstrasjon av den kompetansen som beskrives i FCL.920, ved undervisning før og etter flyging og ved 

teoriundervisning, 

2)  muntlige teoriprøver på bakken, orientering før og etter flyging samt demonstrasjoner under flyging i den 

relevante luftfartøyklassen eller -typen eller FSTD, 

3)  øvelser som er tilstrekkelige til å vurdere instruktørens kompetanse. 

c)  Vurderingen skal utføres i den samme luftfartøyklassen eller -typen eller FSTD som brukes til flygeundervisning. 

d)  Når det kreves en kompetansevurdering for forlengelse av et instruktørbevis, kan en søker som ikke består 

vurderingen før instruktørbevisets utløpsdato, ikke utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til beviset, før 

vurderingen er gjennomført. 

FCL.940 Instruktørbevisets gyldighet 

Med unntak for MI og uten å berøre FCL.900 bokstav b) nr. 1 skal instruktørbeviser være gyldige i et tidsrom på tre år. 

AVSNITT 2 

Særlige krav til flygeinstruktører — FI 

FCL.905.FI FI — Særskilte rettigheter og vilkår 

FI har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av: 

a)  et PPL, SPL, BPL og LAPL for den relevante luftfartøykategorien, 

b)  klasse- og typerettigheter for enmotorsluftfartøyer med én flyger, unntatt for teknisk kompliserte fly med høy ytelse 

med én flyger, klasse- og gruppeutvidelser for ballonger og klasseutvidelser for seilfly, 

c)  typerettigheter for luftskip med én eller flere flygere, 

d)  et CPL i den relevante luftfartøykategorien, forutsatt at FI har gjennomført minst 500 timers flygetid som flyger i 

den aktuelle luftfartøykategorien, herunder minst 200 timers flygeundervisning, 

e)  rettigheten til nattflyging, forutsatt at FI: 

1)  er kvalifisert til å fly om natten i den relevante luftfartøykategorien, 

2)  har framvist evne til å gi undervisning om natten til en FI som er kvalifisert i samsvar med nr. i nedenfor, og 

3)  oppfyller kravene til natterfaring i FCL.060 bokstav b) nr. 2, 

f)  en rettighet til sleping eller akroflyging, forutsatt at slike særskilte rettigheter innehas og at FI har framvist evne til 

å gi undervisning for denne rettigheten til en FI som er kvalifisert i samsvar med nr. i) nedenfor,  
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g)  en IR i den relevante luftfartøykategorien, forutsatt at FI har: 

1)  minst 200 timers IFR-flygetid, hvorav opptil 50 timer kan være instrumenttid på bakken i en FFS, en FTD 2/3 

eller en FNPT II, 

2)  gjennomført IRI-opplæringskurset som flygerelev, og har bestått en kompetansevurdering for IRI-beviset, og 

3)  i tillegg: 

i) for flermotorsfly, oppfylt kravene til utstedelse av et CRI-bevis, 

ii) for flermotorshelikoptre, oppfylt kravene til utstedelse av et TRI-bevis, 

h)  klasse- eller typerettighet for flermotorsfly med én flyger, unntatt for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med 

én flyger, forutsatt at FI oppfyller: 

1)  når det gjelder fly, forutsetningene for CRI-opplæringskurset fastsatt i FCL.915.CRI bokstav a) og kravene i 

FCL.930.CRI og FCL.935, 

2)  når det gjelder helikoptre, kravene fastsatt i FCL.910.TRI bokstav c) nr. 1 og forutsetningene for TRI(H)-

opplæringskurset fastsatt i FCL.915.TRI bokstav b) nr. 2, 

i)  et FI-, IRI-, CRI-, STI eller MI-bevis forutsatt at FI har: 

1)  fullført minst: 

i) når det gjelder en FI(S), minst 50 timer eller 150 starter med flygeundervisning i seilfly, 

ii) når det gjelder en FI(B), minst 50 timer eller 50 starter med flygeundervisning i ballonger, 

iii) når det gjelder alle andre tilfeller, 500 timers flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien. 

2)  bestått en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935 i den relevante luftfartøykategorien for å framvise 

overfor en flygeinstruktørkontrollant (FIE) at vedkommende har evne til gi undervisning for FI-beviset, 

j)  et MPL, forutsatt at FI: 

1)  har fullført minst 500 timers flygetid som flyger på fly, herunder minst 200 timers flygeundervisning, for den 

innledende flygeopplæringsfasen, 

2)  for den grunnleggende opplæringsfasen: 

i) har en IR for flermotorsfly og særskilt rettighet til å gi undervisning for en IR, og 

ii) har minst 1500 timers flygetid på flyginger med besetningssamarbeid, 

3)  for en FI som allerede er kvalifisert til å gi undervisning på integrerte ATP(A)- eller CPL(A)/IR-kurs, kan 

kravet i nr. 2 ii) erstattes med gjennomføring av et strukturert opplæringskurs som omfatter: 

i) MCC-kvalifikasjon, 

ii) observasjon av fem sesjoner med flygeundervisning i fase 3 av et MPL-kurs, 

iii) observasjon av fem sesjoner med flygeundervisning i fase 4 av et MPL-kurs, 

iv) observasjon av fem gjentatte flygeopplæringssesjoner for operatøren (LOFT), 

v) innholdet i MCCI-instruktørkurset. 

 I dette tilfellet skal FI gjennomføre sine fem første instruktørsesjoner under tilsyn av en TRI(A), MCCI(A) eller 

SFI(A) som er kvalifisert for MPL-flygeundervisning.  
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FCL.910.FI FI — Begrensede særskilte rettigheter 

a)  En FIs særskilte rettigheter er begrenset til å gi flygeundervisning under tilsyn av en FI for samme 

luftfartøykategori som er utpekt av ATO for dette formål, i følgende tilfeller: 

1)  for utstedelse av PPL, SPL, BPL og LAPL, 

2)  på alle integrerte kurs på PPL-nivå, for fly og helikoptre, 

3)  for klasse- og typerettigheter for enmotorsluftfartøyer med én flyger, klasse- og gruppeutvidelser for ballonger 

og klasseutvidelser for seilfly, 

4)  for rettigheter til nattflyging, sleping eller akroflyging. 

b)  Ved opplæring under tilsyn i samsvar med bokstav a) skal FI ikke ha særskilt rettighet til å gi flygerelever tillatelse 

til å gjennomføre første soloflyginger og første solonavigasjonsflyginger. 

c)  Begrensningene i bokstav a) og b) skal fjernes fra FI-beviset når FI har fullført minst: 

1)  når det gjelder FI(A), minst 100 timers flygeundervisning i fly eller TMG, og dessuten har hatt tilsyn med minst 

25 soloflyginger utført av flygerelever, 

2)  når det gjelder FI(H), minst 100 timers flygeundervisning i helikopter, og dessuten har hatt tilsyn med minst 25 

soloflyginger utført av flygerelever, 

3)  når det gjelder FI(As), FI(S) og FI(B), 15 timers flygeundervisning eller 50 starter med flygeundervisning som 

omfatter hele studieplanen for utstedelse av et PPL(As), SPL eller BPL i den relevante luftfartøykategorien. 

FCL.915.FI FI — Forutsetninger 

En som søker om et FI-bevis, skal: 

a)  når det gjelder FI(A) og FI(H): 

1)  ha fått ti timers undervisning i instrumentflyging i den relevante luftfartøykategorien, hvorav høyst fem timer 

kan være instrumenttid på bakken i en FSTD, 

2)  ha fullført 20 timers VFR-navigasjonsflyging i den relevante luftfartøykategorien som fartøysjef, og 

b)  dessuten, når det gjelder FI(A): 

1)  ha minst et CPL(A), eller 

2)  ha minst et PPL(A), og ha: 

i) oppfylt teorikravene til CPL, unntatt for en FI(A) som gir undervisning bare for LAPL(A), og 

ii) fullført minst 200 timers flygetid på fly eller TMG, hvorav minst 150 timer som fartøysjef, 

3)  ha fullført minst 30 timer på enmotorsfly med stempelmotor, hvorav minst fem timer skal være fullført i de siste 

seks månedene før flygeprøven før opptak, som angitt i FCL.930.FI bokstav a), 

4)  ha fullført en VFR-navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en flyging på minst 540 km (300 NM), og 

under denne skal det være utført landinger med full stopp på to forskjellige flyplasser, 

c)  dessuten, når det gjelder FI(H), ha fullført 250 timers samlet flygetid som flyger på helikopter, hvorav: 

1)  minst 100 timer som fartøysjef, dersom søkeren har minst et CPL(H), eller 

2)  minst 200 timer som fartøysjef, dersom søkeren har minst et PPL(H) og har oppfylt teorikravene for CPL,  
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d)  når det gjelder en FI(As), ha fullført 500 timers flygetid på luftskip som fartøysjef, hvorav 400 timer skal være som 

fartøysjef med et CPL(As), 

e)  når det gjelder en FI(S), ha fullført 100 timers flygetid og 200 starter som fartøysjef på seilfly. Når søkeren ønsker å 

gi flygeundervisning på TMG, skal vedkommende dessuten ha fullført 30 timers flygetid som fartøysjef på TMG 

og en ytterligere kompetansevurdering på en TMG i samsvar med FCL.935, med en FI som er kvalifisert i samsvar 

med FCL.905.FI bokstav j), 

f)  når det gjelder en FI(B), ha fullført 75 timers ballongflygetid som fartøysjef, hvorav minst 15 timer skal være i den 

klassen som flygeundervisningen er gitt for. 

FCL.930.FI FI — Opplæringskurs 

a)  De som søker om et FI-bevis, skal i løpet av de seks månedene forut for kursstart ha bestått en særlig flygeprøve før 

opptak, med en FI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i), for å vurdere deres evne til å gjennomgå 

kurset. Denne flygeprøven før opptak skal bygge på ferdighetskontrollen for klasse- og typerettigheter som fastsatt i 

tillegg 9 til denne delen. 

b)  FI-opplæringskurset skal omfatte: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2) i)  når det gjelder en FI(A), (H) og (As), minst 100 timers teoriundervisning, herunder progresjonsprøver, 

ii)  når det gjelder en FI(B) eller FI(S), minst 30 timers teoriundervisning, herunder progresjonsprøver, 

3) i)  når det gjelder en FI(A) og (H), minst 30 timers flygeundervisning, hvorav 25 timer skal være elevtid, og 

av disse kan fem timer være utført i en FFS, en FNPT I eller II eller en FTD 2/3, 

ii)  når det gjelder en FI(As), minst 20 timers flygeundervisning, hvorav 15 timer skal være elevtid, 

iii)  når det gjelder en FI(S), minst seks timer eller 20 starter med flygeundervisning, 

iv)  når det gjelder en FI(S) som gir opplæring i TMG, minst seks timers elevtid i TMG, 

v)  når det gjelder en FI(B), minst tre timer, herunder tre starter med flygeundervisning. 

 Når de søker om et FI-bevis i en annen luftfartøykategori, skal flygere som har eller har hatt: 

1)  et FI(A), (H) eller (As), godskrives med 55 timer mot kravet i bokstav b) nr. 2 i) eller med 18 timer mot 

kravene i bokstav b) nr. 2 ii). 

FCL.940.FI FI — Forlengelse og fornyelse 

a)  For forlengelse av et FI-bevis skal innehaveren oppfylle to av følgende tre krav: 

1)  fullføre: 

i) når det gjelder en FI(A) og (H), minst 50 timers flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien i 

bevisets gyldighetstid som FI, TRI, CRI, IRI, MI eller kontrollant. Dersom de særskilte rettighetene til å gi 

undervisning for IR skal forlenges, skal ti av disse timene være flygeundervisning for en IR og skal være 

fullført i løpet av de siste tolv månedene før FI-bevisets utløpsdato, 

ii) når det gjelder en FI(As), minst 20 timers flygeundervisning i luftskip i bevisets gyldighetstid som FI, IRI 

eller kontrollant. Dersom de særskilte rettighetene til å gi undervisning for IR skal forlenges, skal ti av 

disse timene være flygeundervisning for en IR og skal være fullført i løpet av de siste tolv månedene før 

FI-bevisets utløpsdato,  
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iii) når det gjelder en FI(S), minst 30 timers flygeundervisning eller 60 starter med flygeundervisning i seilfly, 

motordrevne seilfly eller TMG som FI eller kontrollant i bevisets gyldighetstid, 

iv) når det gjelder en FI(B), minst seks timers flygeundervisning i ballonger som FI eller kontrollant i bevisets 

gyldighetstid, 

2)  delta på et oppfriskingsseminar for instruktører i FI-bevisets gyldighetstid, 

3)  bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935 i løpet av de siste tolv månedene før FI-bevisets 

utløpsdato. 

b)  Ved minst annenhver etterfølgende forlengelse av FI(A) eller FI(H), eller hver tredje forlengelse av FI(As), (S) og 

(B), skal innehaveren bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

c)  Fornyelse. Dersom FI-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av et tidsrom på tolv måneder før fornyelsen: 

1)  delta på et oppfriskingsseminar for instruktører, 

2)  bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til typerettighetsinstruktører — TRI 

FCL.905.TRI TRI — Særskilte rettigheter og vilkår 

TRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i: 

a)  forlengelse og fornyelse av IR, dersom TRI har en gyldig IR, 

b)  utstedelse av et TRI- eller SFI-bevis, forutsatt at innehaveren har tre års erfaring som TRI, og 

c)  når det gjelder TRI for fly med én flyger: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger 

når søkeren søker om særskilte rettigheter til å føre fly med én flyger. 

 De særskilte rettighetene til et TRI(SPA) kan utvides til flygeundervisning for typerettigheter for teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse med én flyger på flyginger med flere flygere, forutsatt at TRI: 

i) har et MCCI-bevis, eller 

ii) har eller har hatt et TRI-bevis for fly med flere flygere, 

2)  grunnivået av MPL-kurset, forutsatt at vedkommende får de særskilte rettighetene utvidet til flyginger med flere 

flygere og har eller har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis, 

d)  når det gjelder TRI for fly med flere flygere: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for: 

i) fly med flere flygere, 

ii) teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger når søkeren søker om særskilte rettigheter til å føre 

fly med flere flygere, 

2)  MCC-opplæring, 

3)  MPL-kurset på grunnivå, mellomnivå og videregående nivå, forutsatt at vedkommende for grunnivået har eller 

har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis,  
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e)  når det gjelder TRI for helikoptre: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for helikoptre, 

2)  MCC-opplæring, forutsatt at vedkommende har en typerettighet for helikopter med flere flygere, 

3)  utvidelse av enmotors-IR(H) til flermotors-IR(H), 

f)  når det gjelder TRI for VTOL-luftfartøyer: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for VTOL-luftfartøyer, 

2)  MCC-opplæring. 

FCL.910.TRI TRI — Begrensede særskilte rettigheter 

a)  Generelt. Dersom TRI-opplæringen bare utføres i en FFS, skal de særskilte rettighetene knyttet til TRI være 

begrenset til opplæring i FFS. 

 I dette tilfellet kan TRI utføre ruteflyging under tilsyn, forutsatt at TRI-opplæringskurset har omfattet ytterligere 

opplæring for dette formål. 

b)  TRI for fly og for VTOL-luftfartøyer — TRI(A) og TRI(PL). De særskilte rettighetene til en TRI er begrenset til 

den typen fly eller VTOL-luftfartøyer som opplæringen og kompetansevurderingen er gjennomført i. TRIs særskilte 

rettigheter skal utvides til flere typer når TRI: 

1)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden, har fullført minst 15 rutesektorer, herunder starter og landinger i 

den relevante luftfartøytypen, og av disse kan sju sektorer være fullført i en FFS, 

2)  har fullført den tekniske opplæringen og flygeundervisningen på det relevante TRI-kurset, 

3)  har bestått de relevante avsnittene av kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for å framvise overfor en 

FIE eller TRE som er kvalifisert i samsvar med kapittel K, sin evne til å undervise en flyger til det nivået som 

kreves for utstedelse av en typerettighet, herunder undervisning før og etter flyging samt teoriundervisning. 

c)  TRI for helikoptre — TRI(H). 

1)  De særskilte rettighetene til en TRI(H) er begrenset til den helikoptertypen som ferdighetsprøven for utstedelse 

av TRI-beviset er gjennomført i. TRIs særskilte rettigheter skal utvides til flere typer når TRI: 

i) har fullført den relevante typetekniske delen av TRI-kurset for den relevante helikoptertypen eller en 

FSTD som representerer denne typen, 

ii) har gjennomført minst to timers flygeundervisning i den relevante typen, under tilsyn av en behørig 

kvalifisert TRI(H), og 

iii) har bestått de relevante avsnittene av kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for å framvise 

overfor en FIE eller TRE som er kvalifisert i samsvar med kapittel K, sin evne til å undervise en flyger til 

det nivå som kreves for utstedelse av en typerettighet, herunder undervisning før og etter flyging samt 

teoriundervisning. 

2)  Før de særskilte rettighetene til en TRI(H) utvides fra én flyger til flere flygere på samme type helikopter, skal 

innehaveren ha fullført minst 100 timer på flyginger med flere flygere på denne typen. 

d)  Uten hensyn til avsnittene over skal innehavere av et TRI-bevis som har fått utstedt en typerettighet i samsvar med 

FCL.725 bokstav e), være berettiget til å få sine særskilte TRI-rettigheter utvidet til den nye luftfartøytypen. 

FCL.905.TRI TRI — Forutsetninger 

En søker til et TRI-bevis skal: 

a)  ha et CPL-, MPL- eller ATPL-flygersertifikat for den relevante luftfartøykategorien,  
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b)  når det gjelder et TRI(MPA)-bevis: 

1)  ha fullført 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere, og 

2)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, 

som fartøysjef eller styrmann på den relevante flytypen, og av disse kan 15 sektorer være fullført i en FFS som 

representerer denne typen, 

c)  når det gjelder et TRI(SPA)-bevis: 

1)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, 

som fartøysjef på den relevante flytypen, og av disse kan 15 sektorer være fullført i en FFS som representerer 

denne typen, og 

2) i)  ha fullført minst 500 timers flygetid som flyger på fly, herunder 30 timer som fartøysjef på den relevante 

flytypen, eller 

ii)  ha eller ha hatt et FI-bevis for flermotorsfly med særskilte rettigheter for IR(A), 

d)  når det gjelder TRI(H):  

1)  for et TRI(H)-bevis for enmotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 250 timer som flyger på helikoptre, 

2)  for et TRI(H)-bevis for enmotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 500 timer som flyger på helikoptre, 

herunder 100 timer som fartøysjef på flermotorshelikoptre med én flyger, 

3)  for et TRI(H)-bevis for flermotorshelikoptre, ha fullført 1000 timers flygetid som flyger på helikoptre, 

herunder: 

i) 350 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, eller 

ii) for søkere som allerede har et TRI(H)-bevis for flermotorshelikoptre med én flyger, 100 timer som flyger 

på denne typen på flyginger med flere flygere, 

4)  Innehavere av et FI(H)-bevis skal godskrives fullt ut mot kravene i nr. 1 og 2 i det relevante helikopteret med én 

flyger, 

e)  når det gjelder TRI(PL): 

1)  ha fullført 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere, VTOL-luftfartøyer eller helikoptre med 

flere flygere, og 

2)  i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og landinger, 

som fartøysjef eller styrmann på den relevante typen VTOL-luftfartøyer, og av disse kan 15 sektorer være 

fullført i en FFS som representerer denne typen. 

FCL.930.TRI TRI — Opplæringskurs 

a)  TRI-opplæringskurset skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av teknisk kunnskap, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseroms-/simulatorundervisning, 

3)  fem timers flygeundervisning i det relevante luftfartøyet eller en simulator som representerer dette luftfartøyet 

når det gjelder luftfartøyer med én flyger, og ti timer når det gjelder luftfartøyer med flere flygere eller en 

simulator som representerer dette luftfartøyet. 

b)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

c)  En som søker om et TRI-bevis som har et SFI-bevis for den relevante typen, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

dette avsnitt i forbindelse med utstedelse av et TRI-bevis som er begrenset til flygeundervisning i simulatorer.  
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FCL.935.TRI TRI — Kompetansevurdering 

Dersom kompetansevurderinger for TRI utføres i en FFS, skal TRI-beviset være begrenset til flygeundervisning i en 

FFS. 

Begrensningen skal oppheves når TRI har bestått kompetansevurderingen på et luftfartøy. 

FCL.940.TRI TRI — Forlengelse og fornyelse 

a) Forlengelse 

1)  Fly. For forlengelse av et TRI(A)-bevis skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene før bevisets utløpsdato, 

oppfylle ett av følgende tre krav: 

i) utføre én av følgende deler av et fullstendig typerettighetskurs: simulatorsesjon på minst tre timer eller en 

luftøvelse på minst én time, bestående av minst to starter og landinger, 

ii) få oppfriskingsopplæring for instruktører som TRI hos en ATO, 

iii) bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935. 

2)  Helikoptre og VTOL-luftfartøyer. For forlengelse av et TRI(H)- eller TRI(PL)-bevis skal søkeren i TRI-

bevisets gyldighetstid oppfylle to av følgende tre krav: 

i) fullføre 50 timers flygeundervisning i hver luftfartøytype som innehaveren har særskilte 

undervisningsrettigheter for, eller i en FSTD som representerer disse typene, hvorav minst 15 timer skal 

være i løpet av de siste tolv månedene før TRI-bevisets utløpsdato. 

Når det gjelder TRI(PL), skal disse flygeundervisningstimene flys som TRI eller typerettighetskontrollant 

(TRE), eller SFI eller kontrollant for simuleringsbasert flyging (SFE). Når det gjelder TRI(H), skal tiden 

som flys som FI, instrumentrettighetsinstruktør (IRI), instruktør i simuleringsbasert flygeopplæring (STI) 

eller enhver form for kontrollant, også være relevant for dette formålet. 

ii) få oppfriskingsopplæring for instruktører som TRI hos en ATO, 

iii) bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935. 

3)  Ved minst annenhver forlengelse av et TRI-bevis skal innehaveren bestå kompetansevurderingen i samsvar med 

FCL.935. 

4)  Dersom en person har et TRI-bevis for mer enn én luftfartøytype i samme kategori, skal 

kompetansevurderingen som er gjennomført på én av disse typene, forlenge TRI-beviset for de andre typene 

som vedkommende har innenfor samme luftfartøykategori. 

5)  Særlige krav ved forlengelse av en TRI(H): En TRI(H) som har et FI(H)-bevis for den relevante typen, skal 

godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) ovenfor. I dette tilfellet skal TRI(H)-beviset være gyldig fram til 

FI(H)-bevisets utløpsdato. 

b) Fornyelse 

1)  Fly. Dersom et TRI(A)-bevis er utløpt, skal søkeren: 

i) i løpet av de siste tolv månedene før søknaden ha fullført minst 30 rutesektorer, herunder starter og 

landinger i den relevante flytypen, hvorav høyst 15 sektorer kan være fullført i en flysimulator, 

ii) ha fullført de relevante delene av et TRI-kurs hos en godkjent ATO, 

iii) på et fullstendig typerettighetskurs ha gjennomført minst tre timers flygeundervisning i den relevante 

flytypen under tilsyn av en TRI(A). 

2)  Helikoptre og VTOL-luftfartøyer. Dersom TRI(H)- eller TRI(PL)-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av et 

tidsrom på tolv måneder før fornyelsen: 

i) få oppfriskingsopplæring for instruktører som TRI hos en ATO, som bør omfatte de relevante elementene 

av TRI-opplæringskurset, og 

ii) bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for hver av luftfartøytypene som det søkes om 

forlengelse av de særskilte undervisningsrettighetene for.  
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AVSNITT 5 

Særlige krav til klasserettighetsinstruktører — CRI 

FCL.905.CRI CRI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  CRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i: 

1)  utstedelse, forlengelse eller fornyelse av en klasse- eller typerettighet for teknisk ukompliserte fly uten høy 

ytelse med én flyger, når søkeren søker om særskilte rettigheter til å fly på flyginger med én flyger. 

2)  en rettighet til sleping eller akroflyging for flykategorien, forutsatt at CRI har den relevante rettigheten og har 

framvist evne til å gi undervisning for denne rettigheten til en FI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI 

bokstav i). 

b)  De særskilte rettighetene til en CRI er begrenset til den flyklassen eller -typen som instruktørens 

kompetansevurdering er gjennomført i. De særskilte rettighetene til en CRI skal utvides til ytterligere klasser eller 

typer når CRI i løpet av de siste tolv månedene har fullført: 

1)  15 timers flygetid som fartøysjef på fly i den relevante flyklassen eller -typen, 

2)  én opplæringsflyging fra høyre sete under tilsyn av en annen CRI eller FI som er kvalifisert for denne klassen 

eller typen, og som sitter i det andre flygersetet. 

FCL.915.CRI CRI — Forutsetninger 

En søker til et CRI-bevis skal ha fullført minst: 

a)  for flermotorsfly: 

1)  500 timers flygetid som flyger på fly, 

2)  30 timer som fartøysjef i den relevante flyklassen eller -typen, 

b)  for enmotorsfly: 

1)  300 timers flygetid som flyger på fly, 

2)  30 timer som fartøysjef i den relevante flyklassen eller -typen. 

FCL.930.CRI CRI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for CRI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av teknisk kunnskap, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseroms-/simulatorundervisning, 

3)  fem timers flygeundervisning på flermotorsfly, eller tre timers flygeundervisning på enmotorsfly, gitt av en 

FI(A) som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i). 

b)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

FCL.940.CRI CRI — Forlengelse og fornyelse 

a)  For forlengelse av et CRI-bevis skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene før CRI-bevisets utløpsdato: 

1)  gjennomføre minst ti timers flygeundervisning som CRI. Dersom søkeren har særskilte rettigheter for CRI for 

både enmotors- og flermotorsfly, skal de ti timene med flygeundervisning fordeles likt mellom enmotorsfly og 

flermotorsfly, eller 

2)  få oppfriskingsopplæring som CRI hos en ATO, eller 

3)  bestå kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for enmotorsfly eller flermotorsfly, etter hva som er 

relevant.  
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b)  Ved minst annenhver forlengelse av et CRI-bevis skal innehaveren oppfylle kravet i bokstav a) nr. 3. 

c)  Fornyelse. Dersom CRI-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av et tidsrom på tolv måneder før fornyelsen: 

1)  få oppfriskingsopplæring som CRI hos en ATO, 

2)  bestå en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

AVSNITT 6 

Særlige krav til instrumentrettighetsinstruktører — IRI 

FCL.905.IRI IRI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  En IRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i forbindelse med utstedelse, forlengelse og fornyelse av en IR i 

den relevante luftfartøykategorien. 

b)  Særlige krav for MPL-kurset. For å undervise på MPL-kurset på grunnivå, skal IRI(A): 

1)  ha en IR for flermotorsfly, og 

2)  ha fullført minst 1500 timers flygetid på flyginger med besetningssamarbeid. 

3)  Når det gjelder en IRI som allerede er kvalifisert til å gi undervisning på integrerte ATP(A)- eller CPL(A)/IR-

kurs, kan kravet i bokstav b) nr. 2 erstattes av gjennomføring av det kurset som er beskrevet i FCL.905.FI 

bokstav j) nr. 3. 

FCL.915.IRI IRI — Forutsetninger 

En søker til et IRI-bevis skal: 

a)  når det gjelder en IRI(A): 

1)  ha fullført minst 800 timers IFR-flygetid, hvorav minst 400 timer skal være i fly, og 

2)  med hensyn til søkere til IRI(A) for flermotorsfly, oppfylle kravene i FCL.915.CRI bokstav a), 

b)  når det gjelder en IRI(H): 

1)  ha fullført minst 500 timers IFR-flygetid, hvorav minst 250 timer skal være instrumentflygetid i helikoptre, og 

2)  med hensyn til søkere til IRI(H) for helikoptre med flere flygere oppfylle kravene i FCL.905.FI bokstav g)  

nr. 3 ii), 

c)  når det gjelder en IRI(As), ha fullført minst 300 timers IFR-flygetid, hvorav minst 100 timer skal være 

instrumentflygetid i luftskip. 

FCL.930.IRI IRI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for IRI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av instrumentteori, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseromsundervisning, 

3) i)  når det gjelder IRI(A), minst ti timers flygeundervisning i et fly, FFS, FTD 2/3 eller FPNT II. For søkere 

som har et FI(A)-bevis, reduseres dette kravet til fem timer, 

ii)  når det gjelder IRI(H), minst ti timers flygeundervisning i et helikopter, FFS, FTD 2/3 eller FPNT II/III. 

iii)  når det gjelder IRI(As), minst ti timers flygeundervisning i et luftskip, FFS, FTD 2/3 eller FPNT II.  
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b)  Flygeundervisning skal gis av en FI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i). 

c)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

FCL.940.IRI IRI — Forlengelse og fornyelse 

For forlengelse og fornyelse av et IRI-bevis skal innehaveren oppfylle kravene til forlengelse og fornyelse av et FI-

bevis, i samsvar med FCL.940.FI. 

AVSNITT 7 

Særlige krav til instruktører i simuleringsbasert flyging— SFI 

FCL.905.SFI SFI — Særskilte rettigheter og vilkår 

SFI har særskilte rettigheter til å utføre simuleringsbasert flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien i 

forbindelse med: 

a)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av en IR, forutsatt at vedkommende har eller har hatt en IR i den relevante 

luftfartøykategorien og har fullført et IRI-opplæringskurs, og 

b)  når det gjelder SFI for fly med én flyger: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger 

når søkeren søker om særskilte rettigheter til å fly på flyginger med én flyger. 

 De særskilte rettighetene til SFI(SPA) kan utvides til flygeundervisning for typerettigheter for teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse med én flyger på flyginger med flere flygere, forutsatt at vedkommende: 

i) har et MCCI-bevis, eller 

ii) har eller har hatt et TRI-bevis for fly med flere flygere, og 

2)  forutsatt at de særskilte rettighetene til SFI(SPA) er blitt utvidet til flyginger med flere flygere i samsvar  

med nr. 1: 

i) MCC, 

ii) MPL-kurset på grunnivå, 

c)  når det gjelder SFI for fly med flere flygere: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for: 

i)  fly med flere flygere, 

ii)  teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger når søkeren søker om særskilte rettigheter til å føre fly 

med flere flygere, 

2)  MCC, 

3)  MPL-kurset på grunnivå, mellomnivå og videregående nivå, forutsatt at vedkommende for grunnivået har eller 

har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis, 

d)  når det gjelder SFI for helikoptre: 

1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter for helikoptre, 

2)  MCC-opplæring, når TRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning for helikoptre med flere flygere. 

FCL.910.SFI SFI — Begrensede særskilte rettigheter 

SFIs særskilte rettigheter skal være begrenset til FTD 2/3 eller FFS for den luftfartøytypen som SFI-opplæringskurset 

ble gjennomført i. 

De særskilte rettighetene kan utvides til andre FSTD som representerer ytterligere typer av samme luftfartøykategori, 

når innehaveren: 

a)  har fullført simulatordelen av det relevante typerettighetskurset på tilfredsstillende måte, og  
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b)  på et fullstendig typerettighetskurs har gjennomgått minst tre timers flygeundervisning knyttet til oppgavene til en 

SFI i den relevante typen, under tilsyn av en TRE som er kvalifisert for dette formål, og til dennes tilfredsstillelse. 

FCL.915.SFI SFI — Forutsetninger 

En som søker om et SFI-bevis, skal: 

a)  ha eller ha hatt et CPL, MPL eller ATPL i den relevante luftfartøykategorien, 

b)  ha gjennomført ferdighetskontrollen for utstedelse av den særlige luftfartøytyperettigheten i en FFS som 

representerer den relevante typen, i løpet av de siste tolv månedene før søknaden, og 

c)  når det gjelder en SFI(A) for fly med flere flygere eller en SFI(PL), dessuten ha: 

1)  minst 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere eller VTOL-luftfartøyer, etter hva som relevant, 

2)  i løpet de siste tolv månedene før søknaden, enten som flyger eller som observatør, fullført minst: 

i) tre rutesektorer i førerkabinen på den relevante luftfartøytypen, eller 

ii) to simulatorsesjoner basert på linjeflygingsopplæring (LOFT) utført av kvalifiserte besetningsmedlemmer i 

førerkabinen på den relevante typen. Disse simulatorsesjonene skal omfatte to flyginger på minst to timer 

hver mellom to forskjellige flyplasser, samt tilhørende planlegging før flyging og debriefing, 

d)  når det gjelder en SFI(A) for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, dessuten: 

1)  ha fullført minst 500 timers flygetid som fartøysjef på fly med én flyger, 

2)  ha eller ha hatt en flermotors-IR(A), og 

3)  ha oppfylt kravene i bokstav c) nr. 2, 

e)  når det gjelder en SFI(H), dessuten: 

1)  ha fullført, som flyger eller observatør, minst én times flygetid i førerkabinen på relevant type, i løpet av de 

siste tolv månedene før søknaden, og 

2)  når det gjelder helikoptre med flere flygere, minst 1000 timers flygeerfaring som flyger på helikoptre, herunder 

minst 350 timer som flyger på helikoptre med flere flygere, 

3)  når det gjelder flermotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 500 timer som flyger på helikoptre, herunder 

100 timer som fartøysjef på flermotorshelikoptre med én flyger, 

4)  når det gjelder enmotorshelikoptre med én flyger, ha fullført 250 timer som flyger på helikoptre. 

FCL.930.SFI SFI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for SFI skal inneholde: 

1)  FSTD-delen av det relevante typerettighetskurset, 

2)  innholdet i TRI-opplæringskurset.  
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b)  En som søker om et SFI-bevis, som har et TRI-bevis for den relevante typen, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

dette avsnittet. 

FCL.940.SFI SFI — Forlengelse og fornyelse 

a)  Forlengelse. For forlengelse av et SFI-bevis skal søkeren i SFI-bevisets gyldighetstid oppfylle to av følgende tre 

krav: 

1)  fullføre 50 timer som instruktør eller kontrollant i FSTD, hvorav minst 15 timer skal være i løpet av de siste 

tolv månedene før SFI-bevisets utløpsdato, 

2)  få oppfriskingsopplæring for instruktører som SFI hos en ATO, 

3)  bestå de relevante avsnittene av en kompetansevurdering i samsvar med FCL.935. 

b)  I tillegg skal søkeren i en FFS ha fullført ferdighetskontrollen for utstedelse av de særlige luftfartøytyperettighetene 

som representerer de typene som innehaveren har særskilte rettigheter for. 

c)  Ved minst annenhver forlengelse av et SFI-bevis skal innehaveren oppfylle kravet i bokstav a) nr. 3. 

d)  Fornyelse. Dersom FI-beviset er utløpt, skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene før søknaden: 

1)  fullføre simulatordelen av SFI-opplæringskurset. 

2)  oppfylle kravene i bokstav a) nr. 2 og 3. 

AVSNITT 8 

Særlige krav til instruktører i besetningssamarbeid — MCCI 

FCL.905.MCCI MCCI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  MCCI har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning under: 

1)  den praktiske delen av MCC-kurs når den ikke kombineres med typerettighetsopplæring, og 

2)  når det gjelder MCCI(A), det integrerte MPL-opplæringskurset på grunnivå, forutsatt at vedkommende har eller 

har hatt et FI(A)- eller et IRI(A)-bevis. 

FCL.910.MCCI MCCI — Begrensede særskilte rettigheter 

De særskilte rettighetene til innehaveren av et MCCI-bevis skal være begrenset til den FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller 

FFS som MCCI-opplæringskurset ble gjennomført i. 

De særskilte rettighetene kan utvides til andre FSTD som representerer ytterligere luftfartøytyper når innehaveren har 

fullført den praktiske opplæringen i MCCI-kurset på denne typen av FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS. 

FCL.915.MCCI MCCI — Forutsetninger 

En søker til et MCCI-bevis skal: 

a)  ha eller ha hatt et CPL, MPL eller ATPL i den relevante luftfartøykategorien, 

b)  ha minst: 

1)  når det gjelder fly, luftskip og VTOL-luftfartøyer, 1500 timers flygeerfaring som flyger på flyginger med flere 

flygere, 

2)  når det gjelder helikoptre, minst 1000 timers flygeerfaring som flyger på flyginger med besetningssamarbeid, 

hvorav minst 350 timer skal være i helikoptre med flere flygere.  
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FCL.930.MCCI MCCI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for MCCI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  teknisk opplæring knyttet til den typen FSTD som søkeren vil gi undervisning i, 

3)  tre timers praktisk undervisning, som kan være flygeundervisning eller MCC-undervisning i relevant FNPT 

II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS, under tilsyn av en TRI, SFI eller MCCI som er utpekt av ATO for dette 

formålet. Disse timene med flygeundervisning under tilsyn skal omfatte en vurdering av søkerens kompetanse 

som beskrevet i FCL.920. 

b)  Søkere som har eller har hatt et FI-, TRI-, CRI-, IRI- eller SFI-bevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i 

bokstav a) nr. 1. 

FCL.940.MCCI MCCI — Forlengelse og fornyelse 

a)  For forlengelse av et MCCI-bevis skal søkeren ha oppfylt kravene i FCL.930.MCCI bokstav a) nr. 3 for den 

relevante typen av FNPT II/III, FTD 2/3 eller FFS, i løpet av de siste tolv månedene av MCCI-bevisets 

gyldighetstid. 

b)  Fornyelse. Dersom MCCI-beviset har utløpt, skal søkeren oppfylle kravene i FCL.930.MCCI bokstav a) nr. 2 og 3 

for den relevante typen av FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS. 

AVSNITT 9 

Særlige krav til instruktører i simuleringsbasert flygeopplæring— STI 

FCL.905.STI STI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  STI har særskilte rettigheter til å utføre simuleringsbasert flygeundervisning i den relevante luftfartøykategorien i 

forbindelse med: 

1)  utstedelse av et sertifikat, 

2)  utstedelse, forlengelse eller fornyelse av en IR og en klasse- eller typerettighet for fly med én flyger, bortsett fra 

teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger. 

b)  Ytterligere særskilte rettigheter for STI(A). De særskilte rettighetene for en STI(A) skal omfatte simuleringsbasert 

flygeundervisning i den innledende flygeopplæringsfasen på det integrerte MPL-opplæringskurset. 

FCL.910.STI STI — Begrensede særskilte rettigheter 

De særskilte rettighetene til en STI skal være begrenset til FNPT II/III, FTD 2/3 eller FFS som STI-opplæringskurset 

ble gjennomført i. 

De særskilte rettighetene kan utvides til andre FSTD som representerer ytterligere luftfartøytyper, når innehaveren: 

a)  har fullført FFS-delen av TRI-kurset for den relevante typen, 

b)  har bestått ferdighetskontrollen for den særlige luftfartøytyperettigheten i en FFS av den relevante typen, i løpet av 

de siste tolv månedene før søknaden, 

c)  på et typerettighetskurs har gjennomført minst én FSTD-sesjon knyttet til oppgavene til en STI med minst tre 

timers varighet på den relevante luftfartøytypen, under tilsyn av en flygeinstruktørkontrollant (FIE). 

FCL.915.STI STI — Forutsetninger 

En søker til et STI-bevis skal: 

a)  i de tre foregående årene før søknaden, ha eller ha hatt et flygersertifikat og særskilte undervisningsrettigheter for 

de kursene som undervisningen skal gis for,  
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b)  ha gjennomført i en FNPT den relevante ferdighetskontrollen for klasse- eller typerettigheten, i løpet av de siste 

tolv månedene før søknaden. 

 En søker til en STI(A) som ønsker å undervise utelukkende i BITD, skal fullføre bare de øvelsene som er relevante 

for ferdighetsprøven for utstedelse av et PPL(A), 

c)  dessuten ha fullført, for en STI(H), minst en times flygetid som observatør i førerkabinen på den relevante 

helikoptertypen i løpet av de siste tolv månedene før søknaden. 

FCL.930.STI STI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for STI skal omfatte minst tre timers flygeundervisning knyttet til oppgavene til en STI i en FFS, 

FTD 2/3 eller FNPT II/III, under tilsyn av en FIE. Disse timene med flygeundervisning under tilsyn skal omfatte en 

vurdering av søkerens kompetanse som beskrevet i FCL.920. 

 Søkere til en STI(A) som ønsker å undervise utelukkende i en BITD, skal gjennomføre flygeundervisningen i en 

BITD. 

b)  For de som søker om en STI(H), skal kurset også omfatte FFS-delen av det relevante TRI-kurset. 

FCL.940.STI Forlengelse og fornyelse av STI-beviset 

a)  Forlengelse. For forlengelse av et STI-bevis skal søkeren i løpet av de siste tolv månedene av STI-bevisets 

gyldighetstid, ha: 

1)  gjennomført minst tre timers flygeundervisning i en FFS eller FNPT II/III eller BITD, som del av et fullstendig 

CPL-, IR-, PPL- eller klasse- eller typerettighetskurs, og 

2)  bestått de relevante avsnittene av ferdighetskontrollen i den FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III som 

flygeundervisningen rutinemessig gis i, i samsvar med tillegg 9 til denne delen for den relevante 

luftfartøyklassen eller -typen. 

 For en STI(A) som underviser utelukkende i BITD, skal ferdighetskontrollen omfatte bare de øvelsene som er 

relevante for ferdighetsprøven for utstedelse av et PPL(A), 

b)  Fornyelse. Dersom STI-beviset er utløpt, skal søkeren: 

1)  få oppfriskingsopplæring som en STI hos en ATO, 

2)  bestå de relevante avsnittene av ferdighetskontrollen i den FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III som 

flygeundervisningen rutinemessig gis i, i samsvar med tillegg 9 til denne delen for den relevante 

luftfartøyklassen eller -typen. 

 For en STI(A) som underviser utelukkende i BITD, skal ferdighetskontrollen omfatte bare de øvelsene som er 

relevante for ferdighetsprøven for utstedelse av et PPL(A), 

3)  på et fullstendig CPL-, IR-, PPL- eller klasse- eller typerettighetskurs, gjennomføre minst tre timers 

flygeundervisning under tilsyn av en FI, CRI(A), IRI eller TRI(H) som er utpekt av ATO for dette formålet. 

Minst 1 time av flygeundervisningen skal foregå under tilsyn av en FIE(A). 

AVSNITT 10 

Fjellflygingsrettighetsinstruktører — MI 

FCL.905.MI MI — Særskilte rettigheter og vilkår 

En MI har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning for utstedelse av en fjellflygingsrettighet. 

FCL.915.MI MI — Forutsetninger 

En søker til et MI-bevis skal: 

a)  ha et FI-, CRI- eller et TRI-bevis med særskilte rettigheter for fly med én flyger, 

b)  ha en fjellflygingsrettighet.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/207 

 

FCL.930.MI MI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for MI skal omfatte en vurdering av søkerens kompetanse som beskrevet i FCL.920. 

b)  Før søkerne deltar på kurset, skal de ha bestått en flygeprøve før opptak med en MI som innehar et FI-bevis, med 

sikte på å vurdere deres erfaring og evne til å gjennomføre opplæringskurset. 

FCL.940.MI MI-bevisets gyldighet 

MI-beviset er gyldig så lenge FI-, TRI- eller CRI-beviset er gyldig. 

AVSNITT 11 

Særlige krav til testflygingsinstruktører — FTI 

FCL.905.FTI FTI — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  En testflygingsinstruktør (FTI) har særskilte rettigheter i den relevante luftfartøykategorien til å gi undervisning i: 

1)  utstedelse av testflygingsrettigheter i kategori 1 eller 2, forutsatt at vedkommende har en testflygingsrettighet i 

relevant kategori, 

2)  utstedelse av et FTI-bevis i den relevante kategorien av testflygingsrettigheter, forutsatt at instruktøren har 

minst to års erfaring fra undervisning i forbindelse med utstedelse av testflygingsrettigheter. 

b)  En FTI som har en testflygingsrettighet i kategori 1, har særskilte rettigheter til å gi flygeundervisning også for 

testflygingsrettigheter i kategori 2. 

FCL.915.FTI FTI — Forutsetninger 

En søker til et FTI-bevis skal: 

a)  ha en testflygingsrettighet som er utstedt i samsvar med FCL.820, 

b)  ha fullført minst 200 timers testflyging i kategori 1 eller 2. 

FCL.930.FTI FTI — Opplæringskurs 

a)  Opplæringskurset for FTI skal minst inneholde: 

1)  25 timers undervisning og læring, 

2)  ti timers teknisk opplæring, herunder revisjon av teknisk kunnskap, utarbeiding av timeplaner og utvikling av 

kompetanse for klasseroms-/simulatorundervisning, 

3)  fem timers praktisk flygeundervisning under tilsyn av en FTI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FTI 

bokstav b). Disse timene med flygeundervisning skal omfatte en vurdering av søkerens kompetanse som 

beskrevet i FCL.920. 

b)  Godskriving: 

1)  Søkere som har eller har hatt et instruktørbevis, skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 1. 

2)  Dessuten skal søkere som har eller har hatt et FI- eller TRI-bevis i den relevante luftfartøykategorien, 

godskrives fullt ut mot kravene i bokstav a) nr. 2. 

FCL.940.FTI FTI — Forlengelse og fornyelse 

a)  Forlengelse. For forlengelse av et FTI-bevis skal søkeren i FTI-bevisets gyldighetstid oppfylle ett av de følgende 

kravene: 

1)  fullføre minst: 

i) 50 timers testflyging, hvorav minst 15 timer skal være i løpet av de siste tolv månedene før FTI-bevisets 

utløpsdato, og 

ii) fem timers testflygingsundervisning i løpet av de siste tolv månedene før FTI-bevisets utløpsdato, eller  
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2)  få oppfriskingsopplæring som en FTI hos en ATO. Oppfriskingsopplæringen skal være basert på den praktiske 

flygeundervisningen i FTI-opplæringskurset, i samsvar med FCL.930.FTI bokstav a) nr. 3, og omfatte minst en 

instruksjonsflyging under tilsyn av en FTI som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FTI bokstav b). 

b)  Fornyelse. Dersom FTI-beviset er utløpt, skal søkeren få oppfriskingsopplæring som en FTI hos en ATO. 

Oppfriskingsopplæringen skal minst oppfylle kravene i FCL.930.FTI bokstav a) nr. 3. 

KAPITTEL K 

KONTROLLANTER 

AVSNITT 1 

Felles krav 

FCL.1000 Kontrollantbeviser 

a)  Generelt. Innehavere av et kontrollantbevis skal: 

1)  ha et sertifikat, en rettighet eller et bevis som tilsvarer dem som de er bemyndiget til å utføre ferdighetsprøver, 

ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger for, samt særskilte rettigheter til å gi undervisning for, 

2)  er kvalifisert til å fungere som fartøysjef på et luftfartøy under en ferdighetsprøve, en ferdighetskontroll eller en 

kompetansevurdering når disse utføres på luftfartøyet. 

b)  Særlige vilkår: 

1)  Dersom det innføres nye luftfartøyer i medlemsstatene eller i en luftfartøyoperatørs flåte, kan vedkommende 

myndighet, når det ikke er mulig å oppfylle kravene i dette kapittel, utstede et særlig bevis som tildeler 

særskilte rettigheter til å utføre ferdighetsprøver og ferdighetskontroller. Et slikt bevis skal være begrenset til de 

ferdighetsprøvene og ferdighetskontrollene som er nødvendige for å innføre den nye luftfartøytypen, og dens 

gyldighet skal ikke i noe tilfelle overstige ett år. 

2)  Innehavere av et bevis utstedt i samsvar med bokstav b) nr. 1 som ønsker å søke om et kontrollantbevis, skal 

oppfylle forutsetningene og kravene til forlengelse for denne kategorien av kontrollanter. 

c)  Prøve utenfor medlemsstatenes territorium: 

1)  Uten hensyn til bokstav a) kan medlemsstatens vedkommende myndighet når det gjelder ferdighetsprøver og 

ferdighetskontroller som gis hos en ATO som ligger utenfor medlemsstatenes territorium, utstede et 

kontrollantbevis til en søker som har et flygersertifikat utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til 

ICAO, forutsatt at søkeren: 

i) har minst et sertifikat, en rettighet eller et bevis som tilsvarer det som de er bemyndiget til å gjennomføre 

ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurdering i, og i alle tilfeller minst et CPL, 

ii) oppfyller kravene fastsatt i dette kapittel for utstedelse av det relevante kontrollantbeviset, og 

iii) overfor vedkommende myndighet framviser tilstrekkelige kunnskaper om europeiske 

flysikkerhetsbestemmelser til å kunne utøve særlige kontrollantrettigheter i samsvar med denne delen. 

2)  Det beviset som er nevnt i nr. 1, skal være begrenset til å gi ferdighetsprøver og ferdighetskontroller: 

i) utenfor medlemsstatenes territorium, og 

ii) til flygere som har tilstrekkelige kunnskaper i det språket som prøven/kontrollen gis på. 

FCL.1005 Begrensning av særskilte rettigheter i forbindelse med personlige interesser 

Kontrollanter skal ikke utføre: 

a)  ferdighetsprøver eller kompetansevurderinger for utstedelse av et sertifikat, en rettighet eller et bevis til søkere: 

1)  som de har gitt flygeundervisning for det sertifikatet, den rettigheten eller det beviset som ferdighetsprøven eller 

kompetansevurderingen gjennomføres for, eller  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/209 

 

2)  dersom de har vært ansvarlige for anbefalingen til ferdighetsprøven, i samsvar med FCL.030(b), 

b)  ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger når de føler at deres objektivitet kan være 

påvirket. 

FCL.1010 Forutsetninger for kontrollanter 

De som søker om et kontrollantbevis, skal framvise: 

a)  relevant kunnskap, bakgrunn og erfaring med henblikk på en kontrollanters særskilte rettigheter, 

b)  at de ikke omfattes av noen sanksjoner, herunder midlertidig oppheving, begrensning eller tilbakekalling av noen 

av deres sertifikater, rettigheter eller beviser som er utstedt i samsvar med denne delen, for manglende samsvar med 

grunnforordningen og dens gjennomføringsregler i løpet av de siste tre årene. 

FCL.1015 Standardisering for kontrollanter 

a)  De som søker om et kontrollantbevis, skal gjennomgå et standardiseringskurs som gis av vedkommende myndighet 

eller av en ATO og er godkjent av vedkommende myndighet. 

b)  Standardiseringskurset skal bestå av teoretisk og praktisk undervisning og skal omfatte minst: 

1)  gjennomføring av to ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger for de sertifikatene, 

rettighetene eller bevisene som søkeren søker om særskilte rettigheter til å utføre prøver og kontroller for, 

2)  undervisning i de gjeldende kravene i denne delen og de gjeldende kravene til luftfartsoperasjoner, utførelsen av 

ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og kompetansevurderinger samt tilhørende dokumentasjon og 

rapportering, 

3)  en orientering om nasjonale administrative framgangsmåter, krav til vern av personopplysninger, ansvar, 

ulykkesforsikring og gebyrer. 

c)  Innehavere av et kontrollantbevis skal ikke utføre ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller 

kompetansevurderinger for søkere hvis vedkommende myndighet ikke er den samme som den som utstedte 

kontrollantbeviset, med mindre: 

1)  de har underrettet søkerens vedkommende myndighet om at de vil utføre ferdighetsprøven, ferdighetskontrollen 

eller kompetansevurderingen, og om omfanget av deres særskilte rettigheter som kontrollanter, 

2)  de har mottatt en orientering fra søkerens vedkommende myndighet om de opplysningene som er nevnt i 

bokstav b) nr. 3. 

FCL.1020 Kompetansevurdering av kontrollanter 

De som søker om et kontrollantbevis, skal framvise sin kompetanse overfor en inspektør fra vedkommende myndighet 

eller en erfaren kontrollant som er særlig godkjent for dette av vedkommende myndighet med ansvar for 

kontrollantbeviset, ved å gjennomføre en ferdighetsprøve, en ferdighetskontroll eller en kompetansevurdering i den 

kontrollantrollen som det søkes om særskilte rettigheter for, herunder orientering, utførelse av ferdighetsprøven, 

ferdighetskontrollen eller kompetansevurderingen samt vurdering av den personen som gjennomgår prøven, kontrollen 

eller vurderingen, debriefing og registreringsdokumentasjon. 

FCL.1025 Gyldighet, forlengelse og fornyelse av kontrollantbeviser 

a)  Gyldighet. Et kontrollantbevis skal være gyldig i tre år. 

b)  Forlengelse. Et kontrollantbevis skal forlenges når innehaveren i bevisets gyldighetstid har: 

1)  gjennomført minst to ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger hvert år, 

2)  deltatt på et oppfriskingsseminar for kontrollanter organisert av vedkommende myndighet eller en ATO og 

godkjent av vedkommende myndighet, i det siste året av gyldighetstiden.  
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3)  Én av ferdighetsprøvene eller ferdighetskontrollene som er gjennomført i det siste året av gyldighetstiden i 

samsvar med nr. 1, skal være vurdert av en inspektør fra vedkommende myndighet eller av en erfaren 

kontrollant som er særlig godkjent for dette av vedkommende myndighet med ansvar for kontrollantbeviset. 

4)  Dersom den som søker om forlengelse, har særskilte rettigheter for mer enn én kontrollantkategori, kan 

forlengelse av alle kontrollantrettigheter kombineres dersom søkeren oppfyller kravene i bokstav b) nr. 1 og 2 

og FCL.1020 for én av kategoriene av kontrollantbeviser som vedkommende har, etter avtale med 

vedkommende myndighet. 

c)  Fornyelse. Dersom beviset er utløpt, skal søkere oppfylle kravene i bokstav b) nr. 2 og FCL.1020 før de kan 

gjenoppta utøvelsen av sine særskilte rettigheter. 

d)  Et kontrollantbevis skal bare forlenges eller fornyes dersom søkeren viser at kravene i FCL.1010 og FCL.1030 

fortsatt er oppfylt. 

FCL.1030 Utførelse av ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og kompetansevurderinger 

a)  Ved utførelse av ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og kompetansevurderinger, skal kontrollanten: 

1)  sikre at kommunikasjonen med søkeren kan skje uten språkbarrierer, 

2)  kontrollere at søkeren oppfyller alle krav til kvalifikasjoner, opplæring og erfaring i denne delen for utstedelse, 

forlengelse eller fornyelse av sertifikatet, rettigheten eller beviset som ferdighetsprøven, ferdighetskontrollen 

eller kompetansevurderingen gjennomføres for, 

3)  opplyse søkeren om konsekvensene av å gi ufullstendige, unøyaktige eller feilaktige opplysninger om sin 

opplæring og flygeerfaring. 

b)  Når ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen er gjennomført, skal kontrollanten: 

1)  opplyse søkeren om resultatet av prøven/kontrollen. Dersom søkeren har bestått delvis eller ikke har bestått, 

skal kontrollanten opplyse søkeren om at vedkommende ikke kan utøve de særskilte rettighetene som inngår i 

rettigheten, før prøven er bestått i sin helhet. Kontrollanten skal gi detaljerte opplysninger om eventuelle 

ytterligere krav til opplæring og forklare hvilke klagemuligheter søkeren har, 

2)  dersom søkeren har bestått en ferdighetskontroll eller kompetansevurdering i forbindelse med forlengelse eller 

fornyelse, påtegne søkerens sertifikat eller bevis med den nye utløpsdatoen for rettigheten eller beviset, dersom 

kontrollanten er særlig godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet med ansvar for søkerens 

sertifikat, 

3)  gi søkeren en undertegnet rapport om ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, og omgående sende kopier av 

rapporten til vedkommende myndighet med ansvar for søkerens sertifikat samt til vedkommende myndighet 

som utstedte kontrollantbeviset. Rapporten skal inneholde: 

i) en erklæring om at kontrollanten har mottatt opplysninger fra søkeren om vedkommendes erfaringer og 

undervisning, og konstatert at erfaringen og undervisningen oppfyller de gjeldende kravene i denne delen, 

ii) en bekreftelse på at alle påkrevde manøvrer og øvelser er gjennomført, samt opplysninger om den muntlige 

teoriprøven, dersom det er relevant. Dersom et emne ikke er bestått, skal kontrollanten angi årsakene til 

denne vurderingen, 

iii) resultatet av prøven, kontrollen eller kompetansevurderingen. 

c)  Kontrollantene skal i fem år føre registre over opplysninger om alle ferdighetsprøver, ferdighetskontroller og 

kompetansevurderinger som er utført, og resultatene av dem. 

d)  På anmodning fra vedkommende myndighet med ansvar for kontrollantbeviset, eller vedkommende myndighet 

med ansvar for søkerens sertifikat, skal kontrollantene oversende alle registre og rapporter samt eventuelle andre 

opplysninger som kan være nødvendige i forbindelse med tilsyn.  
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AVSNITT 2 

Særlige krav til flygekontrollanter — (FE – flight examiners) 

FCL.1005.FE FE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  FE(A). En FE for fly har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for utstedelse av PPL(A) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for tilhørende klasse-

/typerettighet for fly med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, forutsatt at 

kontrollanten har fullført minst 1000 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 250 timers 

flygeundervisning, 

2)  ferdighetsprøver for utstedelse av CPL(A) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for tilhørende klasse- og 

typerettighet for fly med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, forutsatt at 

kontrollanten har fullført minst 2000 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 250 timers 

flygeundervisning, 

3)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for LAPL(A), forutsatt at kontrollanten har fullført minst 500 timers 

flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 100 timers flygeundervisning, 

4)  ferdighetsprøver for utstedelse av en fjellflygingsrettighet, forutsatt at kontrollanten har fullført minst 

500 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, herunder minst 500 starter og landinger med 

flygeundervisning for fjellflygingsrettigheten. 

b)  FE(H). En FE for helikoptre har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for utstedelse av PPL(H) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for typerettigheter for 

enmotorshelikopter med én flyger som er ført inn i et PPL(H), forutsatt at kontrollanten har fullført 1000 timers 

flygetid som flyger på helikoptre, herunder minst 250 timers flygeundervisning, 

2)  ferdighetsprøver for utstedelse av CPL(H) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for typerettigheter for 

enmotorshelikopter med én flyger som er ført inn i et CPL(H), forutsatt at kontrollant har fullført 2000 timers 

flygetid som flyger på helikoptre, herunder minst 250 timers flygeundervisning, 

3)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for typerettigheter for flermotorshelikopter med én flyger som er ført 

inn i et PPL(H) eller et CPL(H), forutsatt at kontrollanten har oppfylt kravene i nr. 1 eller 2, etter hva som er 

relevant, og har et CPL(H) eller ATPL(H) og, når det er relevant, en IR(H), 

4)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for LAPL(H), forutsatt at kontrollanten har fullført minst 500 timers 

flygetid som flyger på helikoptre, herunder minst 150 timers flygeundervisning. 

c)  FE(As). En FE for luftskip har særskilte rettigheter til å utføre ferdighetsprøver for utstedelse av PPL(As) og 

CPL(As) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for tilhørende typerettigheter for luftskip, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 500 timers flygetid som flyger på luftskip, herunder 100 timers flygeundervisning, 

d)  FE(S). En FE for seilfly har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for SPL og LAPL(S), forutsatt at kontrollanten har fullført 300 timers 

flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 150 timers flygeundervisning eller 300 starter 

med flygeundervisning, 

2)  ferdighetskontroller for utvidelse av de særskilte SPL-rettighetene til kommersielle operasjoner, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 300 timers flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 90 timers 

flygeundervisning, 

3)  ferdighetsprøver for utvidelse av de særskilte SPL- og LAPL(S)-rettighetene til TMG, forutsatt at kontrollanten 

har fullført 300 timers flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 50 timers 

flygeundervisning på TMG.  
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e)  FE(B). En FE for ballonger har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for utstedelse av BPL og LAPL(B) og ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utvidelse av 

de særskilte rettighetene til en annen ballongklasse eller -gruppe, forutsatt at kontrollanten har fullført 

250 timers flygetid som flyger på ballonger, herunder 250 timers flygeundervisning, 

2)  ferdighetskontroller for utvidelse av de særskilte BPL-rettighetene til kommersielle operasjoner, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 300 timers flygetid som flyger på ballonger, hvorav 50 timer i samme ballonggruppe 

som det søkes om utvidelse for. De 300 timene med flygetid skal omfatte 50 timers flygeundervisning. 

FCL.1010.FE FE — Forutsetninger 

En søker til et FE-bevis skal ha: 

et FI-bevis i den relevante luftfartøykategorien. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til typerettighetskontrollanter — TRE 

FCL.1005.TRE TRE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  TRE(A) og TRE(PL). En TRE for fly eller VTOL-luftfartøyer har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver for den første utstedelsen av typerettigheter for fly eller VTOL-luftfartøyer, etter hva som er 

relevant, 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av type- og instrumentrettigheter, 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(A), 

4)  ferdighetsprøver for utstedelse av MPL, forutsatt at kontrollanten har oppfylt kravene i FCL.925, 

5)  kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et TRI- eller SFI-bevis i den relevante 

luftfartøykategorien, forutsatt at kontrollanten har gjennomført minst tre år som TRE. 

b)  TRE(H). TRE(H) har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av typerettigheter for 

helikoptre, 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av IR eller for utvidelse av IR(H) fra enmotorshelikoptre til 

flermotorshelikoptre, forutsatt at TRE(H) har en gyldig IR(H), 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(H), 

4)  kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et TRI(H)- eller SFI(H)-bevis, forutsatt at 

kontrollanten har gjennomført minst tre år som TRE. 

FCL.1010.TRE TRE — Forutsetninger 

a)  TRE(A) og TRE(PL). De som søker om et TRE-bevis for fly og VTOL-luftfartøyer, skal: 

1)  når det gjelder fly eller VTOL-luftfartøyer med flere flygere, ha fullført 1500 timers flygetid som flyger på fly 

eller VTOL-luftfartøyer med flere flygere, etter hva som er relevant, hvorav minst 500 timer skal være som 

fartøysjef, 

2)  når det gjelder teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, ha fullført 1500 timers flygetid som flyger 

på fly med én flyger, hvorav minst 200 timer skal være som fartøysjef, 

3)  ha et CPL- eller ATPL- og et TRI -bevis for den relevante typen, 

4)  for den første utstedelsen av et TRE-bevis, ha fullført minst 50 timers flygeundervisning som TRI, FI eller SFI 

på den relevante typen eller en FSTD som representerer denne typen.  
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b)  TRE(H). De som søker om et TRE(H)-bevis for helikoptre, skal: 

1)  ha et TRI(H)-bevis, eller når det gjelder enmotorshelikoptre med én flyger, et gyldig FI(H)-bevis for den 

relevante typen, 

2)  for den første utstedelsen av et TRE-bevis, ha fullført 50 timers flygeundervisning som TRI, FI eller SFI på den 

relevante typen eller en FSTD som representerer denne typen, 

3)  når det gjelder helikoptre med flere flygere, ha et CPL(H) eller ATPL(H) og ha fullført 1500 timers flygetid 

som flyger på helikoptre med flere flygere, etter hva som er relevant, hvorav minst 500 timer skal være som 

fartøysjef, 

4)  når det gjelder flermotorshelikoptre med én flyger: 

i) ha fullført 1000 timers flygetid som flyger på helikoptre, hvorav minst 500 timer skal være som fartøysjef, 

ii) ha et CPL(H) eller ATPL(H), og når det er relevant, en gyldig IR(H), 

5)  når det gjelder enmotorshelikoptre med én flyger: 

i) ha fullført 750 timers flygetid som flyger på helikoptre, hvorav minst 500 timer skal være som fartøysjef, 

ii) ha et trafikkflygersertifikat for helikopter. 

6)  Før de særskilte rettighetene til en TRE(H) utvides fra flermotorshelikoptre med én flyger til 

flermotorshelikoptre med flere flygere på samme type helikopter, skal innehaveren ha gjennomført minst 

100 timer på flyginger med flere flygere på denne typen. 

7)  Når det gjelder søkere til det første TRE-beviset for flermotorshelikoptre med flere flygere, kan kravet om 1500 

timers flygeerfaring på helikoptre med flere flygere i henhold til bokstav b) nr. 3 anses å være oppfylt dersom 

de har fullført 500 timers flygetid som fartøysjef på et helikopter med flere flygere av samme type. 

AVSNITT 4 

Særlige krav til klasserettighetskontrollanter — CRE 

FCL.1005.CRE CRE — Særskilte rettigheter 

En CRE har når det gjelder fly med én flyger, bortsett fra teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, 

særskilte rettigheter til å utføre: 

a)  ferdighetsprøver for utstedelse av klasse- og typerettigheter, 

b)  ferdighetskontroller for: 

1)  forlengelse eller fornyelse av klasse- og typerettigheter, 

2)  forlengelse og fornyelse av IR, forutsatt at CRE oppfyller kravene i FCL.1010.IRE(a). 

FCL.1010.CRE CRE — Forutsetninger 

Søkere til et CRE-bevis skal: 

a)  ha eller ha hatt et CPL(A), MPL(A) eller ATPL(A) med særskilte rettigheter for én flyger, og ha et PPL(A), 

b)  ha et CRI-bevis for den relevante klassen eller typen, 

c)  ha fullført 500 timers flygetid som flyger på fly.  
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AVSNITT 5 

Særlige krav til instrumentrettighetskontrollanter — IRE 

FCL.1005.IRE IRE — Særskilte rettigheter 

Innehavere av et IRE-bevis har særskilte rettigheter til å utføre ferdighetsprøver for utstedelse samt ferdighetskontroller 

for forlengelse eller fornyelse av IR. 

FCL.1010.IRE IRE — Forutsetninger 

a)  IRE(A). De som søker om et IRE-bevis for fly, skal ha et IRI(A) og ha fullført: 

1) 2000 timers flygetid som flyger på fly og 

2)  450 timers IFR-flygetid, hvorav 250 timer skal være som instruktør. 

b)  IRE(H). De som søker om et IRE-bevis for helikopter, skal ha et IRI(H) og ha fullført: 

1) 2000 timers flygetid som flyger på helikoptre og 

2)  300 timers instrumentflygetid i helikoptre, hvorav 200 timer skal være som instruktør. 

c)  IRE(As). De som søker om et IRE-bevis for luftskip, skal ha et IRI(As) og ha fullført: 

1)  500 timers flygetid som flyger på luftskip og 

2)  100 timers instrumentflygetid i luftskip, hvorav 50 timer skal være som instruktør. 

AVSNITT 6 

Særlige krav til kontrollanter for simuleringsbasert flyging — SFE 

FCL.1005.SFE SFE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  SFE(A) og SFE(PL). En SFE for fly eller VTOL-luftfartøyer skal ha særskilte rettigheter til å utføre i en FFS: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av typerettigheter for fly eller 

VTOL-luftfartøyer med flere flygere, etter hva som er relevant, 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av IR, forutsatt at SFE oppfyller kravene i FCL.1010.IRE til 

den relevante luftfartøykategorien, 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(A), 

4)  ferdighetsprøver for utstedelse av MPL, forutsatt at kontrollanten har oppfylt kravene i FCL.925, 

5)  kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et SFI-bevis i den relevante 

luftfartøykategorien, forutsatt at kontrollanten har gjennomført minst tre år som SFE. 

b)  SFE(H). En SFE for helikoptre har særskilte rettigheter til å utføre: 

1)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse og fornyelse av typerettigheter, og 

2)  ferdighetskontroller for forlengelse og fornyelse av IR, forutsatt at SFE oppfyller kravene i FCL.1010.IRE 

bokstav b), 

3)  ferdighetsprøver for utstedelse av ATPL(H), 

4)  ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et SFI(H)-bevis, forutsatt 

at kontrollanten har gjennomført minst tre år som SFE.  
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FCL.1010.SFE SFE — Forutsetninger 

a)  SFE(A). De som søker om et SFE-bevis for fly, skal: 

1)  ha eller ha hatt et ATPL(A), en klasse- eller typerettighet og et SFI(A)-bevis for den relevante flytypen, 

2)  ha fullført minst 1500 timers flygetid som flyger på fly med flere flygere, 

3)  for den første utstedelsen av et SFE-bevis ha fullført minst 50 timers simuleringsbasert flygeundervisning som 

SFI(A) på den relevante typen. 

b)  SFE(H). De som søker om et SFE-bevis for helikoptre, skal: 

1)  ha eller ha hatt et ATPL(H), en typerettighet og et SFI(H)-bevis for den relevante helikoptertypen, 

2)  ha fullført minst 1000 timers flygetid som flyger på helikoptre med flere flygere, 

3)  for den første utstedelsen av et SFE-bevis ha fullført minst 50 timers simuleringsbasert flygeundervisning som 

SFI(H) på den relevante typen. 

AVSNITT 7 

Særlige krav til flygeinstruktørkontrollanter — FIE 

FCL.1005.FIE FIE — Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  FIE(A). En FIE på fly har særskilte rettigheter til å utføre kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller 

fornyelse av beviser for FI(A), CRI(A), IRI(A) og TRI(A) på fly med én flyger, forutsatt at vedkommende har det 

relevante instruktørbeviset. 

b)  FIE(H). En FIE på helikoptre har særskilte rettigheter til å utføre kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse 

eller fornyelse av beviser for FI(H), IRI(H) og TRI(H) på helikoptre med én flyger, forutsatt at vedkommende har 

det relevante instruktørbeviset. 

c)  FIE(As), (S), (B). En FIE på seilfly, motordrevne seilfly, ballonger og luftskip har særskilte rettigheter til å utføre 

kompetansevurderinger for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av instruktørbeviser i den relevante 

luftfartøykategorien, forutsatt at vedkommende har det relevante instruktørbeviset. 

FCL.1010.FIE FIE — Forutsetninger 

a)  FIE(A). De som søker om et FIE-bevis for fly, skal: 

 når det gjelder søkere som ønsker å utføre kompetansevurderinger: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, dersom det er relevant, 

2)  ha fullført 2000 timers flygetid som flyger på fly eller TMG, og 

3)  ha minst 100 timers flygetid med undervisning av søkere til et instruktørbevis. 

b)  FIE(H). De som søker om et FIE-bevis for helikoptre, skal: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, dersom det er relevant, 

2)  ha fullført 2000 timers flygetid som flyger på helikoptre, 

3)  ha minst 100 timers flygetid med undervisning av søkere til et instruktørbevis.  
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c)  FIE(As). De som søker om et FIE-bevis for luftskip, skal: 

1)  ha fullført 500 timers flygetid som flyger på luftskip, 

2)  ha minst 20 timers flygetid med undervisning av søkere til et FI(As)-bevis. 

3)  ha det relevante instruktørbeviset. 

d)  FIE(S). De som søker om et FIE-bevis for seilfly, skal: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, 

2)  ha fullført 500 timers flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, 

3)  ha fullført: 

i) når det gjelder søkere som ønsker å utføre kompetansevurderinger i TMG, 10 timer eller 30 starter med 

undervisning av søkere til instruktørbevis i TMG, 

ii) i alle andre tilfeller, 10 timer eller 30 starter med undervisning av søkere til instruktørbevis. 

e)  FIE(B). De som søker om et FIE-bevis for ballonger, skal: 

1)  ha det relevante instruktørbeviset, 

2)  ha fullført 350 timers flygetid som flyger på ballonger, 

3)  ha fullført 10 timers undervisning av søkere til et instruktørbevis. 

 ______  
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Tillegg 1 

Godskriving av teorikunnskaper 

A. GODSKRIVING AV TEORIKUNNSKAPER FOR UTSTEDELSE AV ET FLYGERSERTIFIKAT FOR EN 

ANNEN LUFTFARTØYKATEGORI — KRAV TIL OVERGANGSUNDERVISNING OG -PRØVE 

1. LAPL, PPL, BPL og SPL 

1.1.  Når det gjelder utstedelse av et LAPL, skal innehaveren av et LAPL i en annen luftfartøykategori godskrives fullt 

ut teorikunnskapene i de felles emnene fastsatt i FCL.120 bokstav a). 

1.2.  Uten at det berører avsnittet ovenfor, skal innehaveren av et sertifikat i en annen luftfartøykategori for å få utstedt 

et LAPL, PPL, BPL eller SPL, få teoriundervisning og bestå teoriprøvene på det relevante nivået i følgende 

emner: 

– flygeprinsipper, 

– driftsprosedyrer, 

– planlegging av og ytelse under flyging, 

– generelle kunnskaper om luftfartøyer, navigasjon. 

1.3.  For utstedelse av et PPL, BPL eller SPL skal innehaveren av et LAPL i samme luftfartøykategori godskrives dette 

fullt ut mot kravene til teoriundervisning og prøve. 

2. CPL 

2.1.  En søker til et CPL som har et CPL i en annen luftfartøykategori, skal få overgangsundervisning i teori på et 

godkjent kurs i samsvar med de forskjellene som er identifisert mellom studieplanene for CPL for de forskjellige 

luftfartøykategoriene. 

2.2.  Søkeren skal bestå teoriprøvene som definert i denne delen for følgende emner i den relevante 

luftfartøykategorien: 

 021 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: skrog og systemer, elektrisk utstyr, motor, nødutstyr 

 022 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: instrumentering 

 032/034 — Ytelse for fly og helikoptre, etter hva som er relevant 

 070 — Driftsprosedyrer 

 080 — Flygeprinsipper 

2.3.  En søker til et CPL som har bestått de relevante teoriprøvene for en IR i samme luftfartøykategori, får dette 

godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi. 

3. ATPL 

3.1.  En søker til et ATPL som har et ATPL i en annen luftfartøykategori, skal få overgangsundervisning i teori hos en 

ATO i samsvar med de forskjellene som er identifisert mellom studieplanene for ATPL for de forskjellige 

luftfartøykategoriene. 
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3.2.  Søkeren skal bestå teoriprøvene som definert i denne delen for følgende emner i den relevante 

luftfartøykategorien: 

 021 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: skrog og systemer, elektrisk utstyr, motor, nødutstyr 

 022 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: instrumentering 

 032 — Ytelse 

 070 — Driftsprosedyrer 

 080 — Flygeprinsipper 

3.3.  En søker til et ATPL(A) som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL(A), får det godskrevet mot kravene 

til teorikunnskaper i emnet VFR-kommunikasjon. 

3.4.  En søker til et ATPL(H) som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL(H), får det godskrevet mot kravene 

til teorikunnskaper i følgende emner: 

– luftfartslovgivning, 

– flygeprinsipper (helikopter), 

– VFR-kommunikasjon. 

3.5.  En søker til et ATPL(A) som har bestått de relevante teoriprøvene for en IR(A), får det godskrevet mot kravene til 

teorikunnskaper i emnet IFR-kommunikasjon. 

3.6.  En søker til et ATPL(H) med en IR(H) som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL(H), får det 

godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

– flygeprinsipper (helikopter), 

– VFR-kommunikasjon. 

4. IR 

4.1.  En søker til en IR som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL i samme luftfartøykategori, får det 

godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

– menneskelig yteevne, 

– meteorologi. 

4.2.  En søker til en IR(H) som har bestått de relevante teoriprøvene for et ATPL(H) VFR, må bestå følgende 

prøveemner: 

– luftfartslovgivning, 

– planlegging og overvåking av flyginger, 

– radionavigasjon, 

– IFR-kommunikasjon. 

 ______  
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Tillegg 2 

Skala for bedømmelse av språkferdigheter — ekspertnivå, utvidet nivå og operativt nivå 

Nivå Uttale Struktur Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Ekspert 

(nivå 6) 

Selv om uttale, trykk, rytme 

og intonasjon eventuelt kan 

være påvirket av morsmålet 

eller regionale variasjoner, 

hemmer dette nesten aldri 

forståelsen. 

Behersker gjennomgående 

både grunnleggende og 

komplekse grammatiske struk-

turer og setningsmønstre. 

Ordforråd og presisjon er 

tilstrekkelig til å kommunisere 

effektivt om en rekke kjente 

og ukjente emner. Vokabularet 

er idiomatisk, nyansert og 

tilpasset kommunikasjons-

nivået. 

Kan produsere sammenhen-

gende tale over tid med 

naturlig og uanstrengt fly. 

Varierer talen som et stilistisk 

virkemiddel, f.eks. for å 

understreke et poeng. 

Bruker hensiktsmessige sam-

talemarkører og bindeord på 

en spontan måte. 

Forståelsen er gjennomgående 

nøyaktig i nesten alle 

sammenhenger og omfatter 

forståelse av lingvistiske og 

kulturelle finesser. 

Samhandler lett i nesten alle 

situasjoner. Er følsom for 

verbale og ikke-verbale uttrykk 

og reagerer korrekt på disse. 

Utvidet 

(nivå 5) 

Selv om uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er påvirket av 

morsmålet eller regionale 

variasjoner, hemmer dette 

sjelden forståelsen. 

Behersker gjennomgående 

grunnleggende grammatiske 

strukturer og setningsmønstre. 

Forsøk på bruk av komplekse 

strukturer medfører av og til 

feil som går ut over 

meningsinnholdet. 

Ordforråd og presisjon er 

tilstrekkelig til å kommunisere 

effektivt om alminnelige, 

konkrete og arbeidsrelaterte 

emner. Omskrivinger brukes 

stadig og på en effektiv måte. 

Vokabularet er av og til 

idiomatisk. 

Kan produsere sammenhen-

gende tale over tid med 

relativt uanstrengt flyt om 

kjente emner, men varierer 

ikke nødvendigvis talen som 

et stilistisk virkemiddel. Kan 

gjøre bruk av hensiktsmessige 

samtalemarkører eller binde-

ord. 

Forståelsen er nøyaktig med 

hensyn til alminnelige, 

konkrete og arbeidsrelaterte 

emner og stort sett nøyaktig 

når det oppstår et språklig eller 

situasjonsbestemt problem 

eller en uforutsett hendelse. 

Er i stand til å forstå en rekke 

språklige varianter (dialekter 

og/eller aksenter) eller 

registre. 

Svarene er umiddelbare, he-

nsiktsmessige og informative. 

Behersker forholdet mellom å 

tale og lytte på en effektiv 

måte. 

Operativt 

(nivå 4) 

Uttale, trykk, rytme og 

intonasjon er påvirket av 

morsmålet eller regionale 

variasjoner, men dette hemmer 

bare av og til forståelsen. 

Grunnleggende grammatiske 

strukturer og setningsmønstre 

brukes på en kreativ måte og 

beherskes vanligvis. Feil kan 

oppstå, særlig i uvanlige eller 

uventede omstendigheter, men 

de går sjelden ut over 

betydningen. 

Ordforråd og presisjon er 

vanligvis tilstrekkelig til å 

kommunisere effektivt om 

alminnelige, konkrete og 

arbeidsrelaterte emner. 

Er ofte i stand til å bruke 

omskrivninger ved manglende 

ordforråd i uvanlige eller 

uventede situasjoner. 

Kan produsere sammenhen-

gende tale i et passende 

tempo. 

Mister av og til flyten i 

overgangen fra innøvd til 

spontant samspill uten at dette 

hemmer effektiv kommunika-

sjon. Kan gjøre begrenset bruk 

av samtalemarkører eller 

bindeord. Fyllord virker ikke 

distraherende.  

Forståelsen er stort sett 

nøyaktig med hensyn til 

alminnelige, konkrete og 

arbeidsrelaterte emner når 

aksenten eller den språklige 

varianten er tilstrekkelig 

forståelig i et internasjonalt 

språkmiljø. 

Når det oppstår et språklig 

eller situasjonsbestemt pro-

blem eller en uforutsett 

hendelse, kan forståelsen være 

langsommere eller kreve 

forklaringer. 

Svarene er vanligvis umid-

delbare, hensiktsmessige og 

informative. 

Innleder og fører en samtale 

selv i uventede situasjoner. 

Reagerer korrekt ved ti-

lsynelatende misforståelser ved 

å kontrollere, bekrefte eller 

avklare opplysningene. 

Merknad: Den innledende teksten i tillegg 2 er blitt overført til AMC, se også forklarende merknad. 

 ______  
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Tillegg 3 

Opplæringskurs for utstedelse av et CPL og et ATPL 

1.  Dette tillegget beskriver kravene til forskjellige typer opplæringskurs for utstedelse av et CPL og et ATPL, med 

og uten en IR. 

2.  En søker som ønsker å bli overført til en annen ATO under opplæringskurset, skal søke til vedkommende 

myndighet for en formell vurdering av hvor mange ytterlige opplæringstimer som kreves. 

A. Integrert ATP-kurs — fly 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte ATP(A)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de 

skal kunne fungere som styrmenn på flermotorsfly med flere flygere i kommersiell lufttransport, samt å oppnå 

CPL(A)/IR. 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert ATP(A)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring som en ab-initio-elev, eller som innehaver av et PPL(A) eller et PPL(H) som er 

utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(A) eller 

PPL(H), skal 50 % av timene som er fløyet før kurset, godskrives, opptil høyst 40 timers flygeerfaring eller 

45 timer dersom vedkommende har oppnådd en nattflygingsrettighet, hvorav 20 timer kan godskrives mot kravet 

til elevtid. 

4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for ATPL(A), 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging, og 

c)  MCC-opplæring for flyging med fly med flere flygere. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele ATP(A)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om 

å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR dersom 

de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et ATP(A)-teorikurs skal omfatte minst 750 timers undervisning. 

7. MCC-kurset skal omfatte minst 25 timers teoriundervisning og øvelser. 

TEORIPRØVE 

8. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et ATPL(A). 

FLYGEOPPLÆRING 

9. Flygeopplæringen, bortsett fra typerettighetsopplæringen, skal omfatte i alt minst 195 timer, inkludert alle 

progresjonsprøver, hvorav opptil 55 timer under hele kurset kan være instrumenttid på bakken. Av de i alt 

195 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  95 timers elevtid, hvorav opptil 55 timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  70 timer som fartøysjef, herunder VFR-flyging og instrumentflygetid som elev som fartøysjef (SPIC). 

Instrumentflygetiden som SPIC skal bare regnes som flygetid som fartøysjef med opptil høyst 20 timer, 

c)  50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 540 km 

(300 NM), og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn 

avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som omfatter minst én times 

navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, og  
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e)  115 timers instrumenttid som omfatter minst: 

1)  20 timer som elev som fartøysjef, 

2)  15 timers MCC, der det kan brukes en FFS eller FNPT II, 

3)  50 timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil: 

i) 25 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller 

ii) 40 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, hvorav opptil ti timer kan 

gjennomføres i en FNPT I. 

 En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er gjennomført, skal 

godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. Timer som er gjennomført i en 

BITD, skal ikke godskrives, 

f)  fem timer skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er sertifisert til å 

transportere minst fire personer. 

FERDIGHETSPRØVE 

10. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(A)-ferdighetsprøven på 

enten et enmotors- eller flermotorsfly samt IR-ferdighetsprøven på et flermotorsfly. 

B. Modulbasert ATP-kurs — fly 

1. Søkere til et ATPL(A) som gjennomfører sin teoriundervisning på et modulbasert kurs, skal: 

a)  ha minst et PPL(A) utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, og 

 fullføre minst følgende antall timer med teoriundervisning: 

1)  for søkere som har et PPL(A): 650 timer, 

2)  for søkere som har et CPL(A): 400 timer, 

3)  for søkere som har et IR(A): 500 timer, 

4)  for søkere som har et CPL(A) og et IR(A): 250 timer. 

 Teoriundervisningen skal være fullført før ATPL(A)-ferdighetsprøven tas. 

C. Integrert CPL/IR-kurs — fly 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(A)- og IR(A)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig 

for å fly enmotors- eller flermotorsfly med én flyger i kommersiell lufttransport samt å oppnå CPL(A)/IR. 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(A)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring som en ab-initio-elev, eller som innehaver av et PPL(A) eller et PPL(H) som er 

utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(A) eller 

PPL(H), skal 50 % av timene som er fløyet før kurset, godskrives, opptil høyst 40 timers flygeerfaring eller 

45 timer dersom vedkommende har oppnådd en nattflygingsrettighet, hvorav 20 timer kan godskrives mot kravet til 

elevtid. 

4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(A) og IR, og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging.  
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5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL/IR(A)-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL/IR(A)-teorikurs skal omfatte minst 500 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(A) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen, bortsett fra typerettighetsopplæringen, skal omfatte i alt minst 180 timer, inkludert alle 

progresjonsprøver, hvorav opptil 40 timer under hele kurset kan være instrumenttid på bakken. Av de i alt 

180 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  80 timers elevtid, hvorav opptil 40 timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  70 timer som fartøysjef, herunder VFR-flyging og instrumentflygetid som kan flys som elev som fartøysjef 

(SPIC). Instrumentflygetiden som SPIC skal bare regnes som flygetid som fartøysjef med opptil høyst 20 timer, 

c)  50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som skal omfatte minst én 

times navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, og 

e)  100 timers instrumenttid som omfatter minst: 

1)  20 timer som elev som fartøysjef, og 

2)  50 timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil: 

i) 25 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller 

ii) 40 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, hvorav opptil ti timer kan 

gjennomføres i en FNPT I. 

 En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er gjennomført, skal 

godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. Timer som er gjennomført i en BITD, 

skal ikke godskrives, 

f)  fem timer skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er sertifisert til å 

transportere minst fire personer. 

FERDIGHETSPRØVER 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(A)-ferdighetsprøven og 

IR-ferdighetsprøven på enten et flermotors- eller enmotorsfly. 

D. Integrert CPL-kurs — fly 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(A)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for 

utstedelse av et CPL(A). 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(A)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring som en ab-initio-elev, eller som innehaver av et PPL(A) eller et PPL(H) som er 

utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(A) eller 

PPL(H), skal 50 % av timene som er fløyet før kurset, godskrives, opptil høyst 40 timers flygeerfaring eller 

45 timer dersom vedkommende har oppnådd en nattflygingsrettighet, hvorav 20 timer kan godskrives mot kravet til 

elevtid.  
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4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(A), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(A)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om å 

få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL(A)-teorikurs skal omfatte minst 350 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(A). 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen, bortsett fra typerettighetsopplæringen, skal omfatte i alt minst 150 timer, inkludert alle 

progresjonsprøver, hvorav opptil fem timer under hele kurset kan være instrumenttid på bakken. Av de i alt 

150 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  80 timers elevtid, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  70 timer som fartøysjef, 

c)  20 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som skal omfatte minst én 

times navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, 

e)  ti timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, 

FTD 2, FNPT II eller FFS. En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende 

instrumentflyging er gjennomført, skal godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. 

Timer som er gjennomført i en BITD, skal ikke godskrives, 

f)  fem timer skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er sertifisert til å 

transportere minst fire personer. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(A)-ferdighetsprøven på et enmotors- 

eller flermotorsfly. 

E. Modulbasert CPL-kurs — fly 

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte CPL(A)-kurset er å utdanne PPL(A)-innehavere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for utstedelse av et CPL(A). 

2. Før søkeren starter på et modulbasert CPL(A)-kurs, skal vedkommende ha et PPL(A) utstedt i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. 

3. Før flygeopplæringen starter, skal søkeren: 

a)  ha fullført 150 timers flygetid, 

b)  ha oppfylt forutsetningene for utstedelse av en klasse- eller typerettighet for flermotorsfly i samsvar med 

kapittel H, dersom det skal brukes et flermotorsfly under ferdighetsprøven. 

4. En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert CPL(A)-kurs, skal fullføre alle flygeundervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. Teoriundervisningen kan gis hos en ATO som 

bare gir teoriundervisning.  
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5. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(A), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent CPL(A)-teorikurs skal omfatte minst 250 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(A). 

FLYGEOPPLÆRING 

8. Søkere uten en IR skal få minst 25 timers elevtid, herunder ti timers instrumentundervisning, hvorav opptil 

fem timer kan være instrumenttid på bakken i en BITD, en FNPT I eller II, en FTD 2 eller en FFS. 

9. Søkere som har en gyldig IR(A), skal godskrives fullt ut mot elevtiden med instrumentundervisning. Søkere som 

har en gyldig IR(H), skal godskrives opptil fem timers elevtid med instrumentundervisning, der minst fem timers 

elevtid med instrumentundervisning skal gis i et fly. En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for 

grunnleggende instrumentflyging er fullført, skal godskrives med opptil ti timer mot kravet til 

instrumentundervisningstid. 

10. a)  Søkere med en gyldig IR skal få minst 15 timers elevtid med visuell flyging. 

b)  Søkere uten en nattflygingsrettighet i fly skal dessuten få minst fem timers undervisning i nattflyging, 

bestående av tre timers elevtid som skal omfatte minst én times navigasjonsflyging og fem solostarter og 

fem sololandinger med full stopp, 

11. Minst fem timers flygeundervisning skal gjennomføres i et fly med vridbar propell og innfellbart understell som er 

sertifisert til å transportere minst fire personer. 

ERFARING 

12. De som søker om et CPL(A), skal ha fullført minst 200 timers flygetid, herunder minst: 

a)  100 timer som fartøysjef, hvorav 20 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-

navigasjonsflyging på minst 540 km (300 NM), og under denne skal det være utført landinger med full stopp 

på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

b)  fem timers flygetid skal være gjennomført om natten, herunder tre timers elevtid, som skal omfatte minst én 

times navigasjonsflyging og fem solostarter og fem sololandinger med full stopp, og 

c)  ti timers instrumentflygeundervisning, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, 

FNPT II eller FFS. En søker som har et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging 

er gjennomført, skal godskrives med opptil ti timer mot kravet til instrumentundervisningstid. Timer som er 

gjennomført i en BITD, skal ikke godskrives, 

d)  seks timers flygetid skal være gjennomført i et flermotorsfly. 

e)  Timer som fartøysjef i andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 200 timene med flygetid i følgende 

tilfeller: 

i) 30 timer i helikopter, dersom søkeren har et PPL(H), eller 

ii) 100 timer i helikopter, dersom søkeren har et CPL(H), eller 

iii) 30 timer i TMG eller seilfly, eller 

iv) 30 timer i luftskip, dersom søkeren har et PPL(As), eller 

v) 60 timer i luftskip, dersom søkeren har et CPL(As).  
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FERDIGHETSPRØVE 

13. Når søkeren har gjennomført flygeopplæringen og oppfylt de relevante kravene til erfaring, skal vedkommende ta 

CPL(A)-ferdighetsprøven på enten et enmotors- eller flermotorsfly. 

F. Integrert ATP/IR-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte ATP(H)/IR-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de 

skal kunne fungere som styrmenn på flermotorshelikoptre med flere flygere i kommersiell lufttransport, samt å 

oppnå CPL(H)/IR. 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert ATP(H)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

helikopter. 

4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for ATPL(H) og IR, 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging, og 

c)  MCC-opplæring for flyging med helikoptre med flere flygere. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele ATP(H)/IR-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et ATP(H)/IR-teorikurs skal omfatte minst 750 timers undervisning. 

7. MCC-kurset skal omfatte minst 25 timers teoriundervisning og øvelser. 

TEORIPRØVE 

8. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et ATPL(H) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

9. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 195 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de i alt 195 timene skal 

søkerne minst fullføre: 

a)  140 timers elevtid, hvorav: 

1)  75 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

i) 30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller 

ii) 25 timer i en FTD 2,3 eller 

iii) 20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

iv) 20 timer i et fly eller TMG, 

2)  50 timers instrumentundervisning som kan omfatte: 

i) opptil 20 timer i en helikopter-FFS, -FTD 2,3 eller -FNPT II/III, eller 

ii) ti timer i minst en helikopter-FNPT 1 eller i et fly,  
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3)  15 timers MCC, hvor det kan brukes en helikopter-FFS eller helikopter-FTD 2,3 (MCC) eller -FNPT II/III 

(MCC). 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen er av en annen type enn den helikopter-FFS som 

brukes til den visuelle opplæringen, skal godskrivingen høyst være den som er tildelt for helikopter-FNPT 

II/III, 

b)  55 timer som fartøysjef, hvorav 40 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  50 timers navigasjonsflyging, herunder minst ti timers navigasjonsflyging som elev som fartøysjef, herunder 

en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (10 NM), og under denne skal det være utført landinger på to 

andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid i helikopter skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder 

minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en 

landing. 

e)  50 timers elevtid med instrumentundervisning som omfatter: 

i) ti timers grunnleggende instrumentundervisningstid og 

ii) 40 timers IR-opplæring, som skal omfatte minst ti timer i et flermotorshelikopter med IFR-sertifisering. 

FERDIGHETSPRØVER 

10. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven på 

et flermotorshelikopter samt IR-ferdighetsprøven på et IFR-sertifisert flermotorshelikopter, og skal oppfylle 

kravene til MCC-opplæring. 

G. Integrert ATP-kurs — helikopter 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte ATP(H)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de 

skal kunne fungere som styrmenn på flermotorshelikoptre med flere flygere begrenset til særskilte VFR-rettigheter 

i kommersiell lufttransport, samt å oppnå CPL(H). 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert ATP(H)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

helikopter. 

4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for ATPL(H), 

b)  opplæring i visuell flyging og grunnleggende instrumentflyging, og 

c)  MCC-opplæring for flyging helikoptre med flere flygere. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele ATP(H)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om 

å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et ATP(H)-teorikurs skal omfatte minst 650 timers undervisning. 

7. MCC-kurset skal omfatte minst 20 timers teoriundervisning og øvelser.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/227 

 

TEORIPRØVE 

8. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et ATPL(H). 

FLYGEOPPLÆRING 

9. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 150 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de i alt 150 timene skal 

søkerne minst fullføre: 

a)  95 timers elevtid, hvorav: 

i) 75 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

1)  30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller 

2)  25 timer i en helikopter-FTD 2,3 eller 

3)  20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

4)  20 timer i et fly eller TMG, 

ii) ti timers grunnleggende instrumentundervisning kan omfatte fem timer i minst én helikopter-FNPT 1 eller 

i et fly, 

iii) ti timers MCC, der det kan brukes et helikopter, en helikopter-FFS eller helikopter-FTD 2,3 (MCC) eller -

FNPT II/III (MCC). 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen er av en annen type enn den helikopter-FFS som brukes 

til den visuelle opplæringen, skal godskrivingen høyst være den som er tildelt for helikopter-FNPT II/III, 

b)  55 timer som fartøysjef, hvorav 40 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  50 timers navigasjonsflyging, herunder minst ti timers navigasjonsflyging som elev som fartøysjef, herunder 

en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (10 NM), og under denne skal det være utført landinger på to 

andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

d)  fem timers flygetid i helikopter skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder 

minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en 

landing. 

FERDIGHETSPRØVER 

10. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven på 

et flermotorshelikopter og oppfylle MCC-kravene. 

H. Modulbasert ATP-kurs — helikoptre 

1.  Søkere til et ATPL(H) som gjennomfører sin teoriundervisning på et modulbasert kurs, skal ha minst et PPL(H) og 

minst fullføre følgende undervisningstimer i løpet av et tidsrom på 18 måneder: 

a)  for søkere som har et PPL(H) utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen: 550 timer, 

b)  for søkere som har et CPL(H): 300 timer. 

2.  Søkere til et ATPL(H)/IR som gjennomfører sin teoriundervisning på et modulbasert kurs, skal ha minst et PPL(H) 

og minst fullføre følgende undervisningstimer: 

a)  for søkere som har et PPL(H): 650 timer, 

b)  for søkere som har et CPL(H): 400 timer, 

c)  for søkere som har en IR(H): 500 timer, 

d)  for søkere som har et CPL(H) og en IR(A): 250 timer.  
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I. Integrert CPL/IR-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(H)/IR-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for å fly 

flermotorshelikoptre med én flyger, samt å oppnå CPL(H)/IR til flermotorshelikoptre. 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(H)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

helikopter. 

4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(H) og IR, og den første typerettigheten for 

flermotorshelikoptre, og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(H)/IR-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL(H)/IR-teorikurs skal omfatte minst 500 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(H) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 180 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de 180 timene skal 

søkerne minst fullføre: 

a)  125 timers elevtid, hvorav: 

i) 75 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

1)  30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller 

2)  25 timer i en helikopter-FTD 2,3 eller 

3)  20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

4)  20 timer i et fly eller TMG, 

ii) 50 timers instrumentundervisning som kan omfatte: 

1)  opptil 20 timer i en helikopter-FFS, -FTD 2,3 eller -FNPT II, III eller 

2)  ti timer i minst en helikopter-FNPT I eller i et fly, 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen, er av en annen type enn den FFS som brukes til den 

visuelle opplæringen, skal godskrivingen være høyst den som er tildelt for FNPT II/III, 

b)  55 timer som fartøysjef, hvorav 40 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten,  
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c)  ti timers navigasjonsflyging med instruktør, 

d)  ti timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

e)  fem timers flygetid skal gjennomføres om natten og omfatte minst tre timers elevtid, herunder minst én times 

navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

f)  50 timers elevtid med instrumentundervisning som omfatter: 

i) ti timers grunnleggende instrumentundervisningstid og 

ii) 40 timers IR-opplæring, som skal omfatte minst ti timer i et flermotorshelikopter med IFR-sertifisering. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven på 

enten et flermotors- eller enmotorshelikopter samt IR-ferdighetsprøven på et IFR-sertifisert flermotorshelikopter. 

J. Integrert CPL-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte CPL(H)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for 

utstedelse av et CPL(H). 

2. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(H)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3. En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(H) som er utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et PPL(H), skal 50 % av den 

relevante erfaringen godskrives, opptil høyst: 

a)  40 timer, hvorav opptil 20 timer kan være elevtid, eller 

b)  50 timer, hvorav opptil 25 timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet med 

helikopter. 

4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(H), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(H)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om å 

få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent CPL(H)-teorikurs skal omfatte minst 350 timers undervisning eller 200 timer dersom søkeren har et 

PPL. 

TEORIPRØVE 

7. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(H). 

FLYGEOPPLÆRING 

8. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 135 timer, inkludert alle progresjonsprøver, hvorav opptil fem timer kan 

være instrumenttid på bakken. Av de i alt 135 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  85 timers elevtid, hvorav: 

i) opptil 75 timer kan være undervisning i visuell flyging, og kan omfatte: 

1)  30 timer i en helikopter-FFS, nivå C/D, eller  
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2)  25 timer i en helikopter-FTD 2,3 eller 

3)  20 timer i en helikopter-FNPT II/III eller 

4)  20 timer i et fly eller TMG, 

ii) opptil ti timer kan være instrumentundervisning, og kan omfatte fem timer i minst en helikopter-FNPT 1 

eller i et fly. 

 Dersom helikopteret som brukes til flygeopplæringen, er av en annen type enn den FFS som brukes til den 

visuelle opplæringen, skal godskrivingen være høyst den som er tildelt for FNPT II/III, 

b)  50 timer som fartøysjef, hvorav 35 timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  ti timers navigasjonsflyging med instruktør, 

d)  ti timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), 

og under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen, 

e)  fem timers flygetid i helikopter skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder 

minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

f)  ti timers elevtid med instrumentundervisning, herunder minst fem timer i et helikopter. 

FERDIGHETSPRØVE 

9. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(H)-ferdighetsprøven. 

K. Modulbasert CPL-kurs — helikoptre 

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte CPL(H)-kurset er å utdanne PPL(H)-innehavere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for utstedelse av et CPL(H). 

2. Før søkeren starter på et modulbasert CPL(H)-kurs, skal vedkommende ha et PPL(H) utstedt i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. 

3. Før flygeopplæringen starter, skal søkeren: 

a)  ha fullført 155 timers flygetid som flyger på helikoptre, herunder 50 timer som fartøysjef, hvorav ti timer skal 

være navigasjonsflyging, 

b)  ha oppfylt FCL.725 og FCL.720.H dersom et flermotorshelikopter skal brukes ved ferdighetsprøven. 

4. En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert CPL(H)-kurs, skal fullføre alle flygeundervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. Teoriundervisningen kan gis hos en ATO som bare 

gir teoriundervisning. 

5. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(H), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

TEORIKUNNSKAPER 

6. Et godkjent CPL(H)-teorikurs skal omfatte minst 250 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(H).  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/231 

 

FLYGEOPPLÆRING 

8. Søkere uten en IR skal få minst 30 timers elevtid, herunder: 

a)  20 timers undervisning i visuell flyging, som kan omfatte fem timer i en helikopter-FFS eller -FTD 2,3  

eller -FNPT II, III, og 

b)  ti timers instrumentundervisning, som kan omfatte fem timer i minst en helikopter-FTD eller -FNPT 1 eller i et 

fly, 

9. Søkere som har en gyldig IR(H), skal godskrives fullt ut mot elevtiden med instrumentundervisning. Søkere som 

har en gyldig IR(H), skal fullføre minst fem timers elevtid med instrumentundervisning i et helikopter. 

10. Søkere uten en nattflygingsrettighet i helikopter skal dessuten få minst fem timers undervisning i nattflyging, 

bestående av tre timers elevtid som skal omfatte minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. 

Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

ERFARING 

11. De som søker om et CPL(H), skal ha fullført minst 185 timers flygetid, herunder 50 timer som fartøysjef, hvorav ti 

timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 185 km (100 NM), og 

under denne skal det være utført landinger med full stopp på to andre flyplasser enn avgangsflyplassen. 

 Timer som fartøysjef på andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 185 timene med flygetid i følgende tilfeller: 

a)  20 timer i fly, dersom søkeren har et PPL(A), eller 

b)  50 timer i fly, dersom søkeren har et CPL(A), eller 

c)  ti timer i TMG eller seilfly, eller 

d)  20 timer i luftskip, dersom søkeren har et PPL(As), eller 

e)  50 timer i luftskip, dersom søkeren har et CPL(As). 

FERDIGHETSPRØVE 

12. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen og har den relevante erfaringen, skal vedkommende 

ta CPL(H)-ferdighetsprøven. 

L. Integrert CPL/IR-kurs — luftskip 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(As)/IR-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for å 

fly luftskip, samt å oppnå CPL(As)/IR. 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(As)/IR-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. 

3.  En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(As), et PPL(A) eller 

et PPL(H) som er utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et 

PPL(As), PPL(A) eller PPL(H), skal den relevante erfaringen godskrives opptil høyst: 

a)  ti timer, hvorav opptil fem timer kan være elevtid, eller 

b)  15 timer, hvorav opptil sju timer kan være elevtid dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet i 

luftskip. 

4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(As) og IR, og den første typerettigheten for luftskip, 

og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging.  
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5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL/IR(As)-kurset, kan søke vedkommende myndighet 

om å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR 

dersom de gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et CPL(As)/IR-teorikurs skal omfatte minst 500 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis innehaveren av et 

CPL(As) og en IR. 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 80 timer, inkludert alle progresjonsprøver. Av de 80 timene skal søkerne 

minst fullføre: 

a)  60 timers elevtid, hvorav: 

i) 30 timers undervisning i visuell flyging som kan omfatte: 

1)  tolv timer i en luftskip-FFS, eller 

2)  ti timer i en luftskip-FTD, eller 

3)  åtte timer i en luftskip-FNPT II/III, eller 

4)  åtte timer i et fly, helikopter eller TMG, 

ii) 30 timers instrumentundervisning som kan omfatte: 

1)  opptil tolv timer i en luftskip-FFS, -FTD eller -FNPT II, III eller 

2)  seks timer i minst en luftskip-FTD 1 eller -FNPT I eller fly. 

 Dersom luftskipet som brukes til flygeopplæringen er av en annen type enn den FFS som brukes til den 

visuelle opplæringen, skal godskrivingen være begrenset til høyst åtte timer, 

b)  20 timer som fartøysjef, hvorav fem timer kan være som elev som fartøysjef. Det skal foretas minst 14 timers 

soloflyging på dagen og én times soloflyging om natten, 

c)  fem timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 90 km (50 NM), 

og under denne skal det være utført to landinger med full stopp på bestemmelsesflyplassen, 

d)  fem timers flygetid i luftskip skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder minst 

én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte start og landing. 

e)  30 timers elevtid med instrumentundervisning som omfatter: 

i) ti timers grunnleggende instrumentundervisningstid og 

ii) 20 timers IR-opplæring, som skal omfatte minst ti timer i et flermotorsluftskip med IFR-sertifisering. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(As)-ferdighetsprøven på 

enten et flermotors- eller enmotorsluftskip samt IR-ferdighetsprøven på et IFR-sertifisert flermotorsluftskip. 

M. Integrert CPL-kurs — luftskip 

GENERELT 

1.  Målet med det integrerte CPL(As)-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for 

utstedelse av et CPL(As). 

2.  En søker som ønsker å gjennomgå et integrert CPL(As)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO.  
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3.  En søker kan tas opp til opplæring enten som en ab-initio-elev eller som innehaver av et PPL(As), et PPL(A) eller 

et PPL(H) som er utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. Når det gjelder en elev som har et 

PPL(As), PPL(A) eller PPL(H), skal den relevante erfaringen godskrives opptil høyst: 

a)  ti timer, hvorav opptil fem timer kan være elevtid, eller 

b)  15 timer, hvorav opptil sju timer kan være elevtid, dersom søkeren har oppnådd en nattflygingsrettighet med 

luftskip. 

4.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(As), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

5.  En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele CPL(As)-kurset, kan søke vedkommende myndighet om 

å få gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter dersom de 

gjeldende kravene er oppfylt. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et godkjent CPL(As)-teorikurs skal omfatte minst 350 timers undervisning eller 200 timer dersom søkeren har et 

PPL. 

TEORIPRØVE 

7.  Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(As). 

FLYGEOPPLÆRING 

8.  Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 50 timer, inkludert alle progresjonsprøver, hvorav opptil fem timer kan 

være instrumenttid på bakken. Av de i alt 50 timene skal søkerne minst fullføre: 

a)  30 timers elevtid, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på bakken, 

b)  20 timer som fartøysjef, 

c)  fem timers navigasjonsflyging med instruktør, 

d)  fem timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 90 km (50 NM), 

og under denne skal det være utført to landinger med full stopp på bestemmelsesflyplassen, 

e)  fem timers flygetid i luftskip skal gjennomføres om natten, og omfatte minst tre timers elevtid, herunder minst 

én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. Hver runde skal omfatte start og landing. 

f)  ti timers elevtid med instrumentundervisning, herunder minst fem timer i et luftskip. 

FERDIGHETSPRØVE 

9.  Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen, skal vedkommende ta CPL(As)-ferdighetsprøven. 

N. Modulbasert CPL-kurs — luftskip 

GENERELT 

1. Målet med det modulbaserte CPL(As)-kurset er å utdanne PPL(As)-innehavere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for utstedelse av et CPL(As). 

2. Før søkeren starter på et modulbasert CPL(As)-kurs, skal vedkommende: 

a)  ha et PPL(As) utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

b)  ha fullført 200 timers flygetid som flyger på luftskip, herunder 100 timer som fartøysjef, hvorav 50 timer skal 

være navigasjonsflyging. 

3. En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert CPL(As)-kurs, skal fullføre alle flygeundervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs som organiseres av en ATO. Teoriundervisningen kan gis hos en ATO som bare 

gir teoriundervisning. 
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4. Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for CPL(As), og 

b)  opplæring i visuell flyging og instrumentflyging. 

TEORIKUNNSKAPER 

5. Et godkjent CPL(As)-teorikurs skal omfatte minst 250 timers undervisning. 

TEORIPRØVE 

6. Søkere skal framvise et passende kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis til innehaveren av 

et CPL(As). 

FLYGEOPPLÆRING 

7. Søkere uten en IR skal få minst 20 timers elevtid, herunder: 

10  ti timers undervisning i visuell flyging, som kan omfatte fem timer i en luftskip-FFS eller -FTD 2,3 eller -

FNPT II, III, og 

10  ti timers instrumentundervisning, som kan omfatte fem timer i minst en luftskip-FTD 1 eller -FNPT 1 eller i et 

fly. 

8. Søkere som har en gyldig IR(As), skal godskrives fullt ut mot elevtiden med instrumentundervisning. Søkere som 

har en gyldig IR i en annen luftfartøykategori, skal fullføre minst fem timers elevtid med instrumentundervisning i 

et luftskip. 

9. Søkere uten en nattflygingsrettighet i luftskip skal dessuten få minst fem timers undervisning i nattflyging, 

bestående av tre timers elevtid som skal omfatte minst én times navigasjonsflyging og fem solorunder om natten. 

Hver runde skal omfatte en start og en landing. 

ERFARING 

10. De som søker om et CPL(As), skal ha fullført minst 250 timers flygetid i luftskip, herunder 125 timer som 

fartøysjef, hvorav 50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef, herunder en VFR-navigasjonsflyging på minst 

 90 km (50 NM), og under denne skal det være utført en landing med full stopp på bestemmelsesflyplassen. 

 Timer som fartøysjef i andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 185 timene med flygetid i følgende tilfeller: 

a)  30 timer i fly eller helikoptre dersom søkeren har henholdsvis et PPL(A) eller et PPL(H), eller 

b)  60 timer i fly eller helikoptre dersom søkeren har henholdsvis et CPL(A) eller et CPL(H), eller 

c)  ti timer i TMG eller seilfly, eller 

d)  ti timer i ballonger. 

FERDIGHETSPRØVE 

11. Når søkeren har gjennomført den relevante flygeopplæringen og har den relevante erfaringen, skal vedkommende 

ta CPL(As)-ferdighetsprøven. 

 ______  
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Tillegg 4 

Ferdighetsprøve for utstedelse av et CPL 

A. Generelt 

1.  En søker til en ferdighetsprøve for CPL skal ha fått undervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal 

brukes ved prøven. 

2.  En søker skal bestå alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven. Dersom et element i et avsnitt ikke bestås, er dette 

avsnittet ikke bestått. En søker som får ikke bestått på mer enn ett avsnitt, skal ta hele prøven om igjen. En søker 

som får ikke bestått på bare ett avsnitt, skal bare ta det ikke-beståtte avsnittet om igjen. En søker som får ikke 

bestått på et avsnitt ved ny prøve, herunder de avsnittene som er bestått ved det forrige forsøket, skal ta hele prøven 

om igjen. Alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven skal være gjennomført innen seks måneder. Dersom det på to 

forsøk ikke oppnås bestått på alle relevante avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

3.  Ytterligere opplæring kan være påkrevd etter en ikke bestått ferdighetsprøve. Det er ingen begrensning på antall 

forsøk på å bestå ferdighetsprøven. 

GJENNOMFØRING AV PRØVEN 

4.  Dersom en søker velger å avbryte en ferdighetsprøve av årsaker som flygekontrollanten (FE) vurderer som ikke 

tilstrekkelige, skal søkeren ta hele ferdighetsprøven på nytt. Dersom prøven avbrytes av årsaker som FE vurderer 

som tilstrekkelige, skal bare de avsnittene som ikke er gjennomført, prøves ved en ny flyging. 

5.  Etter FEs skjønn kan enhver manøver eller prosedyre i prøven gjentas én gang av søkeren. FE kan når som helst 

stoppe prøven dersom det vurderes slik at det søkeren viser av flygeferdigheter, krever en helt ny prøve. 

6.  Søkeren skal fly luftfartøyet fra en posisjon der funksjonene til fartøysjef kan utføres, og utføre prøven som om det 

ikke finnes andre besetningsmedlemmer. Ansvar for flygingen skal tildeles i samsvar med nasjonale regler. 

7.  Søkeren skal overfor FE angi hvilke kontroller og oppgaver som utføres, herunder identifikasjon av radioanlegg. 

Kontrollene skal gjennomføres i samsvar med sjekklistene for det luftfartøyet som prøven tas for. Under 

forberedelsene før flyging til prøven kreves det at søkeren fastsetter motorinnstillinger og hastigheter. Ytelsesdata 

for start, innflyging og landing skal beregnes av søkeren i samsvar med driftshåndboken eller flygehåndboken for 

det luftfartøyet som brukes. 

8.  FE skal ikke ta del i driften av luftfartøyet, bortsett fra når det er nødvendig å gripe inn av hensyn til sikkerheten 

eller for å unngå uakseptabel forsinkelse i annen trafikk. 

B. Innhold i ferdighetsprøven for utstedelse av CPL — fly 

1.  Flyet som brukes i ferdighetsprøven, skal oppfylle kravene til opplæringsfly, og skal være sertifisert til å 

transportere minst fire personer, og ha vridbar propell og innfellbart understell. 

2.  Ruten som skal flys, skal velges av FE, og bestemmelsesstedet skal være en kontrollert flyplass. Søkeren skal ha 

ansvar for planlegging av flygingen og sikre at alt utstyr og all dokumentasjon for utførelse av flygingen finnes om 

bord. Varigheten av flygingen skal være minst 90 minutter. 

3.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene flyet innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper og 

e)  beholde kontrollen over flyet til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en prosedyre 

eller manøver utføres korrekt. 
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NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

4.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

flyet som brukes: 

Høyde 

normal flyging  ± 100 fot 

med simulert motorsvikt  ± 150 fot 
 

Flyging på trekk ved hjelp av 

radionavigasjon 

 ± 5° 

Kurs 

normal flyging  ± 10° 

med simulert motorsvikt  ± 15° 

Hastighet 

start og innflyging  ± 5 knop 

all annen flyging  ± 10 knop 

PRØVENS INNHOLD 

5.  Emnene i avsnitt 2 bokstav c) og e) iv) og hele avsnitt 5 og 6 kan gjennomføres i en FNPT II eller en FFS. 

 Bruk av sjekklister for fly, flygerskjønn, kontroll av flyet ved hjelp av ytre visuelle referanser, prosedyrer for anti-

ising/avising samt prinsipper for trussel- og feilhåndtering gjelder for alle avsnitt. 

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

a 
Før flyging, herunder: 

Planlegging av flyging, dokumentasjon, bestemmelse av masse og balanse, værrapport, NOTAM 

b Inspeksjon og service av fly 

c Taksing og start 

d Ytelsesberegninger og trim 

e Flyplassmanøvrer og trafikkmønstre 

f Avgangsprosedyre, høydemålerinnstilling, antikollisjonssystem (observasjon) 

g ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 — GENERELLE FORHOLD UNDER FLYGING 

a 
Kontroll av flyet ved hjelp av ytre visuelle referanser, herunder flyging på konstant høyde og kurs, 

stigning, nedstigning, observasjon 

b 
Flyging ved kritisk lave hastigheter, herunder gjenkjenning av og oppretting fra begynnende og full 

steiling 

c Svinger, herunder svinger i landingskonfigurasjon. Krappe svinger 45° 

d Flyging ved kritisk høye hastigheter, herunder gjenkjenning av og oppretting fra spiralstup 

e 

Flyging basert utelukkende på instrumenter, herunder: 

i) flyging rett fram, underveiskonfigurasjon, kontroll av kurs, høyde og hastighet 

ii) stigende og nedstigende svinger med 10°–30° krenging 

iii) gjenoppretting fra unormale flygestillinger 

iv) begrensede panelinstrumenter 

f ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 
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AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER

a 
Kontroll av flyet ved hjelp av ytre visuelle referanser, herunder underveiskonfigurasjon, beregninger 

av rekkevidde/aksjonstid 

b Orientering, kartlesing 

c Kontroll av høyde, hastighet, kurs, observasjon 

d Høydemålerinnstilling. ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

e 
Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, vurdering av trekkfeil og gjenoppretting av 

trekket 

f Observasjon av værforhold, vurdering av værutsikter, planlegging av omlegging 

g 
Flyging på trekk, posisjonsbestemmelse (NDB eller VOR), identifikasjon av hjelpemidler 

(instrumentflyging). Iverksetting av omdirigering til alternativ flyplass (visuell flyging) 

AVSNITT 4 — INNFLYGINGS- OG LANDINGSPROSEDYRER

a Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstilling, kontroll, observasjon 

b ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

c Avbrutt innflyging fra lav høyde 

d Normal landing, landing i sidevind (dersom forholdene er egnet) 

e Kortbanelanding 

f Innflyging og landing uten motorkraft (bare enmotors) 

g Landing uten bruk av vingeklaffer 

h Tiltak etter flyging 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–4 

a Simulert motorsvikt etter start (i sikker høyde), brannøvelse 

b 
Utstyrssvikt, 

herunder alternativ utfelling av understell, elektrisitets- og bremsesvikt 

c Nødlanding (simulert) 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

e Muntlige spørsmål 

AVSNITT 6 — SIMULERT ASYMMETRISK FLYGING OG RELEVANTE KLASSE- ELLER 

TYPEEMNER 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–5 

a Simulert motorsvikt under start (ved sikker høyde, med mindre det utføres i en FFS) 

b Asymmetrisk innflyging og avbrutt innflyging 

c Asymmetrisk innflyging og landing med full stopp 
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d Stans og omstart av motoren 

e ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer, flygerskjønn

f 

Som fastsatt av FE — alle relevante emner for ferdighetsprøven for klasse- eller typerettighet som 

skal være med, dersom det er aktuelt: 

i) flysystemer, herunder håndtering av autopilot

ii) bruk av trykksystem

iii) bruk av avisings-/anti-isingssystem

g Muntlige spørsmål 

C. Innhold i ferdighetsprøven for utstedelse av CPL — helikoptre

1. Helikopteret som brukes i ferdighetsprøven, skal oppfylle kravene til opplæringshelikoptre.

2. Området og ruten som skal flys, skal velges av FE, og all flyging i lav høyde samt hovring skal foregå på en

godkjent flyplass eller et godkjent sted. Ruter som skal brukes i forbindelse med avsnitt 3, kan slutte på 

avgangsflyplassen eller på en annen flyplass, og et bestemmelsessted skal være en kontrollert flyplass.

Ferdighetsprøven kan gjennomføres under to flyginger. Samlet varigheten av flygingen skal være minst 90 

minutter.

3. Søkeren skal framvise evne til å:

a) betjene helikopteret innenfor dets begrensninger,

b) gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c) utvise god dømmekraft og flygerskjønn,

d) anvende sine luftfartskunnskaper og

e) beholde kontrollen over helikopteret til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en

prosedyre eller manøver utføres korrekt.

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

4. Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det

helikopteret som brukes:

Høyde

normal flyging ± 100 fot 

simulert større katastrofesituasjon ± 150 fot 

Flyging på trekk ved hjelp av radionavigasjon  ± 10° 

Kurs 

normal flyging ± 10° 

simulert større katastrofesituasjon ± 15° 

Hastighet 

start og innflyging, flermotors ± 5 knop 

all annen flyging ± 10 knop 

Bakkeavdrift 

T.O. hovring I.G.E. ± 3 fot 

landing, ingen bevegelse sideveis eller bakover 
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PRØVENS INNHOLD 

5. Emnene i avsnitt 4 kan utføres i en helikopter-FNPT eller en helikopter-FFS. Bruk av sjekklister for helikoptre,

flygerskjønn, kontroll av helikopteret ved hjelp av ytre visuelle referanser, prosedyrer for anti-ising samt prinsipper 

for trussel- og feilhåndtering gjelder for alle avsnitt.

AVSNITT 1 — KONTROLL OG PROSEDYRER FØR OG ETTER FLYGING

a 
Helikopterkunnskap (f.eks. teknisk logg, drivstoff, masse og balanse, ytelse), planlegging av flyging, 

dokumentasjon, NOTAM, vær 

b Inspeksjon/tiltak før flyging, lokalisering av deler samt formål 

c Inspeksjon av førerkabin, oppstartsprosedyrer 

d Kontroll av kommunikasjons- og navigasjonsutstyr, valg og innstilling av frekvenser 

e Prosedyre før start, R/T-prosedyre, ATC-kontakt – overholdelse

f Parkering, prosedyre for stans og prosedyre etter endt flyging 

AVSNITT 2 — HOVRINGSMANØVRER, AVANSERT HÅNDTERING OG HINDERFYLTE OMRÅDER

a Start og landing (lift-off og touchdown) 

b Taksing, hovretaksing 

c Stasjonær hovring i motvind/sidevind/medvind 

d Stasjonær hovring med 360° sving mot venstre og høyre (sving på stedet) 

e Hovring framover, sidelengs og baklengs 

f Simulert motorsvikt under hovring 

g Hurtig stopp på vei inn i vind og på medvindslegget 

h Landinger og starter i/på skrånende terreng/uforberedte steder 

i Starter (forskjellige profiler) 

j Starter i sidevind og medvind (dersom mulig) 

k Start med største tillatte startmasse (faktisk eller simulert) 

l Innflyginger (forskjellige profiler) 

m Start og landing med begrenset motorkraft 

n 
Autorotasjon (FE skal velge to av følgende emner: grunnleggende, rekkevidde, lav hastighet og 360° 

sving) 

o Landing i autorotasjon 

p Øving på nødlanding med gjenvinning av motorkraft 

q Kontroll av motorkraft, rekognoseringsteknikk, innflygings- og avgangsteknikk 

AVSNITT 3 — NAVIGASJON — UNDERVEISPROSEDYRER

a Navigasjon og orientering i forskjellige høyder, kartlesing 

b Kontroll av høyde, hastighet og kurs, observasjon av luftrom, høydemålerinnstilling 

c 
Overvåking av flygeforløpet, flygelogg, drivstofforbruk, aksjonstid, ETA, vurdering av trekkfeil og 

gjenoppretting av trekket, instrumentovervåking 

d Observasjon av værforhold, planlegging av omlegging 
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e Flyging på trekk, posisjonsbestemmelse (NDB eller VOR), identifikasjon av hjelpemidler 

f ATC-kontakt og overholdelse av bestemmelser osv. 

AVSNITT 4 — FLYGEPROSEDYRER OG MANØVRER UTELUKKENDE VED HJELP AV 

INSTRUMENTER 

a Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet 

b Horisontale svinger med rate 1-krenging til angitt kurs, 180°–360° til venstre og høyre

c Sving i stigning og nedstigning til angitt kurs, herunder rate 1-krenging 

d Gjenoppretting fra unormale flygestillinger 

e Svinger med 30° krenging, opptil 90° til venstre og høyre 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (SIMULERT 

VED BEHOV) 

Merknad 1:  Når prøven utføres på et flermotorshelikopter, skal den omfatte en simulert motorsviktøvelse, 

herunder en enmotors innflyging og landing. 

Merknad 2:  FE skal velge fire av følgende emner: 

a 
Motorfeil, herunder feil i turtallsregulator, ising av forgasser/motor, oljesystem, etter hva som er 

relevant 

b Feil i drivstoffsystem 

c Feil i det elektriske systemet 

d Feil i hydraulikksystemet, herunder innflyging og landing uten hydraulikk, etter hva som er relevant 

e Feil på hovedrotor og/eller antidreiningssystemet (FFS eller bare diskusjon) 

f Brannøvelser, herunder kontroll over og fjerning av røyk, etter hva som er relevant 

g 

Andre prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner som angitt i den relevante 

flygehåndboken, herunder for flermotorshelikoptre. 

Simulert motorsvikt under start: 

avbrutt start ved eller før TDP eller sikker nødlanding ved eller før DPATO, like etter TDP eller 

DPATO. 

Landing med simulert motorsvikt: 

landing eller avbrutt innflyging etter motorsvikt før LDP eller DPBL, 

etter motorsvikt etter LDP eller sikker nødlanding etter DPBL. 

D. Innhold i ferdighetsprøven for utstedelse av CPL — luftskip

1. Luftskipet som brukes i ferdighetsprøven, skal oppfylle kravene til opplæringsluftskip.

2. Området og ruten som skal flys, skal velges av FE. Ruter som skal brukes i forbindelse med avsnitt 3, kan slutte på 

avgangsflyplassen eller på en annen flyplass, og et bestemmelsessted skal være en kontrollert flyplass.

Ferdighetsprøven kan gjennomføres under to flyginger. Samlet varighet av flygingen skal være minst 60 minutter.

3. Søkeren skal framvise evne til å:

a) betjene luftskipet innenfor dets begrensninger,

b) gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon,

c) utvise god dømmekraft og flygerskjønn,

d) anvende sine luftfartskunnskaper og

e) beholde kontrollen over luftskipet til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en

prosedyre eller manøver utføres korrekt.
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NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

4. Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det

luftskipet som brukes: 

Høyde

normal flyging  ± 100 fot 

simulert større katastrofesituasjon  ± 150 fot 

Flyging på trekk ved hjelp av 

radionavigasjon 

 ± 10° 

Kurs 

normal flyging  ± 10° 

simulert større katastrofesituasjon  ± 15° 

PRØVENS INNHOLD 

5. Emnene i avsnitt 5 og 6 kan utføres i en luftskip-FNPT eller en luftskip-FFS. Bruk av sjekklister for luftskip, 

flygerskjønn, kontroll av luftskipet ved hjelp av ytre visuelle referanser, prosedyrer for anti-ising samt prinsipper 

for trussel- og feilhåndtering gjelder for alle avsnitt.

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG

a 
Før flyging, herunder: 

Planlegging av flyging, dokumentasjon, bestemmelse av masse og balanse, værrapport, NOTAM 

b Inspeksjon og service av luftskip 

c Prosedyre for frigjøring fra mast, bakkemanøvrering og start 

d Ytelsesberegninger og trim 

e Flyplassmanøvrer og trafikkmønstre 

f Avgangsprosedyrer, høydemålerinnstilling, antikollisjonssystem (observasjon) 

g ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

AVSNITT 2 — GENERELLE FORHOLD UNDER FLYGING

a 
Kontroll av luftskipet ved hjelp av ytre visuelle referanser, herunder flyging på konstant høyde og kurs, 

stigning, nedstigning, observasjon 

b Flyging i trykkhøyde 

c Svinger 

d Bratte nedstigninger og stigninger 

e 

Flyging basert utelukkende på instrumenter, herunder: 

i) flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet

ii) stigende og nedstigende svinger

iii) gjenoppretting fra unormale flygestillinger

iv) begrensede panelinstrumenter

f ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER

a 
Kontroll av luftskipet ved ytre visuelle referanser 

Beregning av rekkevidde/aksjonstid 

b Orientering, kartlesing 
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c Kontroll av høyde, hastighet og kurs, observasjon 

d Høydemålerinnstilling, ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

e 
Overvåking av flygeforløpet, flygelogg, drivstofforbruk, vurdering av trekkfeil og gjenoppretting av 

trekket 

f Observasjon av værforhold, vurdering av værutsikter, planlegging av omlegging 

g Flyging på trekk, posisjonsbestemmelse (NDB eller VOR), identifikasjon av hjelpemidler 

(instrumentflyging). Iverksetting av omdirigering til alternativ flyplass (visuell flyging) 

AVSNITT 4 — INNFLYGINGS- OG LANDINGSPROSEDYRER

a Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstilling, kontroll, observasjon 

b ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

c Tiltak ved avbrutt innflyging fra lav høyde 

d Normal landing 

e Kortbanelanding 

f Innflyging og landing uten motorkraft (bare enmotors) 

g Landing uten bruk av vingeklaffer 

h Tiltak etter flyging 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–4 

a Simulert motorsvikt etter start (i sikker høyde), brannøvelse 

b Utstyrssvikt, herunder alternativ utfelling av understell, elektrisitets- og bremsesvikt 

c Nødlanding (simulert) 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer

e Muntlige spørsmål 

AVSNITT 6 — RELEVANTE KLASSE- ELLER TYPEEMNER 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–5 

a Simulert motorsvikt under start (ved sikker høyde, med mindre det utføres i en FFS) 

b Innflyging og avbrutt innflyging med motorsvikt 

c Innflyging og landing med full stopp med motorsvikt 

d Feil i trykksystemet for kammeret 

e ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer, flygerskjønn

f 

Som fastsatt av FE — alle relevante emner for ferdighetsprøven for klasse- eller typerettighet som 

skal være med, dersom det er aktuelt: 

i) luftskipsystemer

ii) drift av trykksystemet for kammeret

g Muntlige spørsmål 
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Tillegg 5 

Integrert MPL-opplæringskurs 

GENERELT 

1. Målet med det integrerte MPL-kurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er nødvendig for at de skal

kunne fungere som styrmenn på flermotors turbindrevne lufttransportfly med flere flygere i henhold til VFR og 

IFR, samt å oppnå et MPL.

2. Godkjenning av et MPL-opplæringskurs skal bare gis til en ATO som er del av en kommersiell

lufttransportoperatør som er sertifisert i samsvar med del-MS og gjeldende krav til luftfartsoperasjoner, eller som

har en særlig ordning med en slik operatør. Sertifikatet skal være begrenset til den bestemte operatøren inntil

luftfartsselskapet har fullført omstillingskurset. 

3. En søker som ønsker å gjennomgå et integrert MPL-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende opplæringskurs hos en ATO. Opplæringen skal være kompetansebasert og utføres i et miljø 

med besetningssamarbeid.

4. Bare ab-initio-søkere skal tas opp på kurset.

5. Kurset skal omfatte: 

a) teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for ATPL(A),

b) opplæring i visuell flyging og instrumentflyging.

c) MCC-opplæring for flyging med fly med flere flygere, og

d) typerettighetsopplæring.

6. En søker som ikke består eller ikke kan gjennomføre hele MPL-kurset kan søke vedkommende myndighet om å få

gjennomføre teoriprøven og ferdighetsprøven for et sertifikat med lavere særskilte rettigheter og en IR dersom de

gjeldende kravene er oppfylt.

TEORIKUNNSKAPER

7. Et godkjent MPL-teorikurs skal omfatte minst 750 timers undervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for 

ATPL(A), samt de timene som kreves for teoriundervisningen for den relevante typerettigheten, i samsvar med

kapittel H. 

FLYGEOPPLÆRING

8. Flygeopplæringen skal omfatte i alt minst 240 timer, herunder timer som PF og PNF, i faktisk og simulert flyging, 

og skal dekke følgende fire opplæringsfaser:

a) Fase 1 — Innledende flygeferdigheter

Særskilt grunnleggende opplæring for én flyger i et fly. 

b) Fase 2 — Grunnivå 

Introduksjon av flyginger med besetningssamarbeid og instrumentflyging. 

c) Fase 3 — Mellomnivå

Flyginger med besetningssamarbeid i et turbindrevet flermotorsfly sertifisert som et fly med høy ytelse i 

samsvar med del 21. 

d) Fase 4 — Videregående nivå 

Typerettighetsopplæring i et miljø som tilsvarer et luftfartsselskap. 

Flygeerfaring under faktisk flyging skal omfatte alle de kravene til erfaring som er oppført i kapittel H, opplæring 

i gjenoppretting etter tap av kontroll, nattflyging, flyging utelukkende ved hjelp av instrumenter og den erfaringen 

som kreves for å oppnå relevant flygerskjønn. 
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 MCC-kravene skal innarbeides i de relevante fasene ovenfor. 

 Opplæring i asymmetrisk flyging skal gis enten i et fly eller i en FFS. 

9. Hver fase av opplæringen i flygeundervisningsplanen skal bestå av både undervisning i den grunnleggende 

kunnskapen og i praktisk opplæring. 

10. Opplæringskurset skal omfatte en kontinuerlig vurderingsprosess av studieplanen og en kontinuerlig vurdering av 

elevene som følger studieplanen. Gjennom vurderingen skal det sikres at: 

a)  kompetansen og den tilknyttede vurderingen er relevant for en styrmanns oppgaver i et fly med flere  

flygere, og 

b)  elevene får den nødvendige kompetansen på en progressiv og tilfredsstillende måte. 

11. For å sikre kompetansen skal opplæringskurset omfatte minst tolv starter og landinger. Disse startene og 

landingene skal utføres under tilsyn av en instruktør i et fly som det skal utstedes typerettighet for. 

VURDERINGSNIVÅ 

12. En som søker om et MPL, skal ha framvist ferdighet i alle ni kompetanseenheter som er angitt i nr. 13 nedenfor, 

på det videregående kompetansenivået som kreves for å fungere og samarbeide som styrmann på et turbindrevet 

fly med flere flygere, under visuelle forhold og instrumentforhold. Vurderingen skal bekrefte evne til å beholde 

kontrollen over flyet eller situasjonen til enhver tid, for å sikre at en prosedyre eller manøver utføres korrekt. 

Søkeren skal konsekvent framvise de kunnskapene, ferdighetene og holdningene som kreves for å fly den 

relevante flytypen på en sikker måte, i samsvar med ytelseskriteriene for MPL. 

KOMPETANSEENHETER 

13. Søkeren skal framvise kompetanse i følgende ni kompetanseenheter: 

1)  anvende prinsipper for menneskelig yteevne, herunder prinsipper for trussel- og feilhåndtering, 

2)  utføre bakkeoperasjoner i fly, 

3)  utføre start, 

4)  utføre stigning, 

5)  utføre underveisflyging, 

6)  utføre nedstigning, 

7)  utføre innflyging, 

8)  utføre landing, og 

9)  utføre operasjoner etter landing og etter flyging i fly. 

SIMULERT FLYGING 

14. Minstekrav til FSTD: 

a)  Fase 1 — Innledende flygeferdigheter 

 E-opplæring og opplæringsmateriell som er godkjent av vedkommende myndighet og som har følgende 

egenskaper: 

– omfatter annet tilbehør enn det som normalt er knyttet til pc-er, som funksjonelle kopier av et gasshåndtak, 

en sidestikke eller et FMS-tastatur, og 

– omfatter psykomotorisk aktivitet med passende anvendelse av kraft og tidsberegning av respons. 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/245 

 

b)  Fase 2 — Grunnleggende 

 En FNPT II MCC som representerer et generisk turbindrevet flermotorsfly. 

c)  Fase 3 — Mellomnivå 

 En FSTD som representerer et turbindrevet flermotorsfly som skal føres sammen med en styrmann, som er 

kvalifisert til en standard tilsvarende nivå B, og som også inneholder: 

– et visuelt dagslys-/skumrings-/nattsystem med et kontinuerlig, parallellrettet visuelt synsfelt på tvers av 

førerkabinen, som gir hver flyger et synsfelt på 180° horisontalt og 40° vertikalt, og 

– simulering av et ATC-miljø. 

d)  Fase 4 — Videregående nivå 

 En FFS som fullt ut tilsvarer nivå D eller nivå C med et forbedret visuelt dagslyssystem, herunder simulering 

av et ATC-miljø. 

 ______  
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Tillegg 6 

Modulbasert opplæringskurs for IR 

A. IR(A) — Modulbasert flygeopplæringskurs 

GENERELT 

1.  Målet med det modulbaserte IR(A)-flygeopplæringskurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for å føre fly i henhold til IFR og i IMC. Kurset består av to moduler, som kan tas hver for seg eller 

kombineres: 

a)  Modul for grunnleggende instrumentflyging 

 Dette omfatter ti timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på 

bakken i en BITD, FNPT I eller II, eller FFS. Etter gjennomføring av modulen for grunnleggende 

instrumentflyging skal kandidaten få utstedt et bevis som bekrefter at kurset er gjennomført. 

b)  Modul for prosedyrebasert instrumentflyging 

 Dette omfatter resten av studieplanen for IR(A), 40 timers enmotors- eller 45 timers flermotors-instrumenttid 

under opplæring, samt teorikurs for IR(A). 

2.  En søker til et modulbasert IR(A)-kurs skal ha et PPL(A) eller CPL(A), herunder særskilt rettighet til å fly om 

natten. En søker til en modul for prosedyrebasert instrumentflyging som ikke har et CPL(A), skal ha et bevis 

som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er gjennomført. 

 ATO skal sørge for at søkeren til et IR(A)-kurs for flermotorsfly som ikke har hatt noen klasse- eller 

typerettighet for et flermotorsfly, har fått den opplæringen for flermotorsfly som er angitt i kapittel H, før 

vedkommende begynner flygeopplæringen for IR(A)-kurset. 

3.  En søker som ønsker å gjennomgå modulen for prosedyrebasert instrumentflyging av et modulbasert IR(A)-

kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett sammenhengende godkjent opplæringskurs. Før modulen for 

prosedyrebasert instrumentflyging påbegynnes, skal ATO sikre at søkeren har kompetanse i grunnleggende 

instrumentflyging. Oppfriskingsopplæring skal gis dersom det er nødvendig. 

4.  Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Modulen for prosedyrebasert instrumentflyging og 

ferdighetsprøven skal være gjennomført i løpet av gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene. 

5.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR, 

b)  instrumentflygeundervisning. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et godkjent modulbasert IR(A)-kurs skal omfatte minst 150 timers teoriundervisning. 

FLYGEOPPLÆRING 

7.  Et IR(A)-kurs for enmotorsfly skal omfatte minst 50 timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil 20 

timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 35 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst ti timers 

instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS kan være gjennomført i en FNPT I. 

8.  Et IR(A)-kurs for flermotorsfly skal omfatte minst 55 timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil 25 

timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 40 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst ti timers 

instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS kan være gjennomført i en FNPT I. Den resterende 

instrumentflygeundervisningen skal omfatte minst 15 timer i flermotorsfly. 

9.  Innehaveren av en enmotors-IR(A) som også har en flermotors klasse- eller typerettighet, og som ønsker å 

oppnå en flermotors-IR(A) for første gang, skal gjennomføre et kurs hos en ATO som omfatter minst fem timers 

undervisning i instrumentflyging i flermotorsfly, hvorav tre timer kan være i en FFS eller FNPT II.  
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10.1.  Innehaveren av et CPL(A) eller et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er 

gjennomført, kan få det samlede antallet opplæringstimer som kreves i nr. 7 eller 8 ovenfor, redusert med ti 

timer. 

10.2.  Innehaveren av en IR(H) kan få det samlede antallet opplæringstimer som kreves i nr. 7 eller 8 ovenfor, redusert 

med ti timer. 

10.3.  Den samlede instrumentflygeundervisningen i fly skal oppfylle kravene i nr. 7 eller 8, etter hva som er relevant. 

11. Flygeøvelsene for IR(A)-ferdighetsprøven skal omfatte:

a) Modul for grunnleggende instrumentflyging: Prosedyrer og manøvrer for grunnleggende instrumentflyging 

skal minst omfatte:

grunnleggende instrumentflyging uten ytre visuelle referanser:

– flyging rett fram, 

– stigning, 

– nedstigning, 

– svinger under flyging rett fram, stigning, nedstigning,

instrumentmønster, 

krappe svinger, 

radionavigasjon, 

gjenoppretting fra unormale flygestillinger, 

begrenset panel, 

gjenkjenning av og oppretting fra begynnende og full steiling. 

b) Modul for prosedyrebasert instrumentflyging:

i) prosedyrer før flyging for IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra

lufttrafikktjenesten (ATS) for utarbeiding av en IFR-reiseplan,

ii) prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nødssituasjoner 

skal minst omfatte: 

– overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start,

– standardiserte instrumentavganger og -ankomster,

– underveisprosedyrer i henhold til IFR,

– venteprosedyrer,

– instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier,

– prosedyrer for avbrutt innflyging,

– landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling,

iii) manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper,

iv) dersom påkrevd, flyging av et flermotorsfly i de ovennevnte øvelsene, herunder flyging utelukkende ved

hjelp av instrumenter med simulert svikt i én motor og stans av motoren og omstart (sistnevnte øvelse

skal utføres i en sikker høyde, med mindre den utføres i en FFS eller FNPT II).



Nr. 62/248 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

B. IR(H) — Modulbasert flygeopplæringskurs 

1.  Målet med det modulbaserte IR(H)-flygeopplæringskurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for å fly helikoptre i henhold til IFR og i IMC. 

2.  En søker til et modulbasert IR(H)-kurs skal ha et PPL(H) med en nattflygingsrettighet, eller et CPL(H) eller 

ATPL(H). Før instruksjonsfasen for luftfartøyet påbegynnes i IR(H)-kurset, skal søkeren ha en typerettighet for 

det helikopteret som brukes til IR(H)-ferdighetsprøven, eller ha fullført godkjent typerettighetsopplæring for 

denne typen. Søkeren skal ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført med tilfredsstillende resultat 

dersom ferdighetsprøven skal gjennomføres under forhold med flere flygere. 

3.  En søker som ønsker å gjennomgå et modulbasert IR(H)-kurs, skal fullføre alle undervisningstrinn i ett 

sammenhengende godkjent opplæringskurs. 

4.  Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Flygeundervisningen og ferdighetsprøven skal være 

gjennomført i løpet av gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene. 

5.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR, 

b)  instrumentflygeundervisning. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et godkjent modulbasert IR(H)-teorikurs skal omfatte minst 150 timers undervisning. 

FLYGEOPPLÆRING 

7.  Et IR(H)-kurs for enmotorshelikopter skal omfatte minst 50 timers instrumenttid under opplæring, hvorav: 

a)  opptil 20 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I(H) eller (A). Disse 20 timene med undervisning 

i FNPT I (H) eller (A) kan erstattes med 20 timers undervisningstid for IR(H) i et fly som er godkjent for dette 

kurset, eller 

b)  opptil 35 timer kan være instrumenttid på bakken i en helikopter-FTD 2/3, -FNPT II/III eller -FFS. 

 Instrumentflygeundervisningen skal omfatte minst ti timer i et helikopter med IFR-sertifisering. 

8.  Et IR(H)-kurs for flermotorshelikopter skal omfatte minst 55 timers instrumenttid under opplæring, hvorav: 

a)  opptil 20 timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I(H) eller (A). Disse 20 timene med undervisning 

i FNPT I (H) eller (A) kan erstattes med 20 timers undervisningstid for IR(H) i et fly som er godkjent for dette 

kurset, eller 

b)  opptil 40 timer kan være instrumenttid på bakken i en helikopter-FTD 2/3, -FNPT II/III eller -FFS. 

 Instrumentflygeundervisningen skal omfatte minst ti timer i et flermotorshelikopter med IFR-sertifisering. 

9.1.  Innehavere av et ATPL(H) skal få antallet undervisningstimer i teori redusert med 50 timer. 

9.2.  Innehaveren av en IR(A) kan få antallet opplæringstimer som kreves, redusert med ti timer. 

10.  Flygeøvelsene for IR(H)-ferdighetsprøven skal omfatte: 

a)  prosedyrer før flyging for IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra 

lufttrafikktjenesten (ATS) for utarbeiding av en IFR-reiseplan, 

b)  prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nødssituasjoner skal 

minst omfatte: 

 overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start, 

 standardiserte instrumentavganger og -ankomster, 

 underveisprosedyrer i henhold til IFR,  
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 venteprosedyrer, 

 instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier, 

 prosedyrer for avbrutt innflyging, 

 landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling, 

c)  manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper, 

d)  dersom påkrevd, flyging av et flermotorshelikopter i de ovennevnte øvelsene, herunder flyging av helikopteret 

utelukkende ved hjelp av instrumenter med simulert svikt i én motor og stans av motoren og omstart 

(sistnevnte øvelse skal utføres i FFS, FNPT II eller FTD 2/3). 

C. IR(As) — Modulbasert flygeopplæringskurs 

GENERELT 

1.  Målet med det modulbaserte IR(As)-flygeopplæringskurset er å utdanne flygere til det ferdighetsnivået som er 

nødvendig for å fly luftskip i henhold til IFR og i IMC. Kurset består av to moduler, som kan tas hver for seg eller 

kombineres: 

a)  Modul for grunnleggende instrumentflyging 

 Dette omfatter ti timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil fem timer kan være instrumenttid på 

bakken i en BITD, FNPT I eller II, eller FFS. Etter gjennomføring av modulen for grunnleggende 

instrumentflyging skal kandidaten få utstedt et bevis som bekrefter at kurset er gjennomført. 

b)  Modul for prosedyrebasert instrumentflyging 

 Dette omfatter resten av studieplanen for IR(As), 25 timers instrumenttid under opplæring samt teorikurs for 

IR(As). 

2.  En søker til et modulbasert IR(As)-kurs skal ha et PPL(As), herunder de særskilte rettighetene til å fly om natten 

eller et CPL(As). En søker til modul for prosedyrebasert instrumentflyging som ikke har et CPL(As), skal ha et 

bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er gjennomført. 

3.  En søker som ønsker å gjennomgå modulen for prosedyrebasert instrumentflyging av et modulbasert IR(As)-kurs, 

skal fullføre alle undervisningstrinn i ett sammenhengende godkjent opplæringskurs. Før modulen for 

prosedyrebasert instrumentflyging påbegynnes, skal ATO sikre at søkeren har kompetanse i grunnleggende 

instrumentflyging. Oppfriskingsopplæring skal gis dersom det er nødvendig. 

4.  Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Modulen for prosedyrebasert instrumentflyging og 

ferdighetsprøven skal være gjennomført i løpet av gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene. 

5.  Kurset skal omfatte: 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR, 

b)  instrumentflygeundervisning. 

TEORIKUNNSKAPER 

6.  Et godkjent modulbasert IR(As)-kurs skal omfatte minst 150 timers teoriundervisning. 

FLYGEOPPLÆRING 

7.  Et IR(As)-kurs skal omfatte minst 35 timers instrumenttid under opplæring, hvorav opptil 15 timer skal være 

instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 20 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst fem timers instrumenttid 

på bakken i en FNPT II eller FFS kan i stedet utføres i en FNPT I. 

8.  Innehaveren av et CPL(As) eller et bevis som bekrefter at modulen for grunnleggende instrumentflyging er 

gjennomført, kan få det samlede antallet opplæringstimer som kreves i nr. 7, redusert med ti timer. Den samlede 

instrumentflygeundervisningen i luftskip skal oppfylle kravene i nr. 7. 

9.  Dersom søkeren har en IR i en annen luftfartøykategori, kan det samlede antallet flygeundervisningstimer som er 

påkrevd, reduseres til ti timer på luftskip. 
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10.  Flygeøvelsene for IR(As)-ferdighetsprøven skal omfatte: 

a)  Modul for grunnleggende instrumentflyging: 

 Prosedyrer og manøvrer for grunnleggende instrumentflyging skal minst omfatte: 

 grunnleggende instrumentflyging uten ytre visuelle referanser: 

– flyging rett fram, 

– stigning, 

– nedstigning, 

– svinger under flyging rett fram, stigning, nedstigning, 

 instrumentmønster, 

 radionavigasjon, 

 gjenoppretting fra unormale flygestillinger, 

 begrenset panel. 

b)  Modul for prosedyrebasert instrumentflyging: 

i) prosedyrer før flyging for IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra 

lufttrafikktjenesten (ATS) for utarbeiding av en IFR-reiseplan, 

ii) prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nødssituasjoner 

skal minst omfatte: 

– overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start, 

– standardiserte instrumentavganger og -ankomster, 

– underveisprosedyrer i henhold til IFR, 

– venteprosedyrer, 

– instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier, 

– prosedyrer for avbrutt innflyging, 

– landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling, 

iii) manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper, 

iv) flyging av et luftskip i de ovennevnte øvelsene, herunder flyging av luftskipet utelukkende ved hjelp av 

instrumenter med simulert svikt i én motor og utkopling av motoren og omstart (sistnevnte øvelse skal 

utføres i en sikker høyde, med mindre den utføres i en FFS eller FNPT II). 

 ______ 
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Tillegg 7 

IR-ferdighetsprøve 

1. En søker til en IR skal ha fått undervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal brukes ved prøven. 

2. En søker skal bestå alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven. Dersom et element i et avsnitt ikke bestås, er dette 

avsnittet ikke bestått. En søker som får ikke bestått på mer enn ett avsnitt, skal ta hele prøven om igjen. En søker 

som får ikke bestått på bare ett avsnitt, skal bare ta det ikke-beståtte avsnittet om igjen. En søker som får ikke 

bestått på et avsnitt ved ny prøve, herunder de avsnittene som er bestått ved det forrige forsøket, skal ta hele 

prøven om igjen. Alle relevante avsnitt av ferdighetsprøven skal være gjennomført innen seks måneder. Dersom 

det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle relevante avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

3. Ytterligere opplæring kan være påkrevd etter en ikke bestått ferdighetsprøve. Det er ingen begrensning på antall 

forsøk på å bestå ferdighetsprøven. 

GJENNOMFØRING AV PRØVEN 

4. Formålet med prøven er å simulere en faktisk flyging. Ruten som skal flys, skal velges av kontrollanten. Et viktig 

element er søkerens evne til å planlegge å gjennomføre flygingen ut fra rutinemessig orienteringsmateriale. 

Søkeren skal ha ansvar for planlegging av flygingen og sikre at alt utstyr og all dokumentasjon for utførelse av 

flygingen finnes om bord. Varigheten av flygingen skal være minst én time. 

5. Dersom en søker velger å avbryte en ferdighetsprøve av årsaker som kontrollanten vurderer som ikke 

tilstrekkelige, skal søkeren ta hele ferdighetsprøven på nytt. Dersom prøven avbrytes av årsaker som kontrollanten 

vurderer som tilstrekkelige, skal bare de avsnittene som ikke er gjennomført, prøves ved en ny flyging. 

6. Etter kontrollantens skjønn kan enhver manøver eller prosedyre i prøven gjentas én gang av søkeren. 

Kontrollanten kan når som helst stoppe prøven dersom det vurderes slik at det søkeren viser av flygeferdigheter, 

krever en helt ny prøve. 

7. Søkeren skal fly luftfartøyet fra en posisjon der funksjonene til fartøysjef kan utføres, og utføre prøven som om 

det ikke finnes andre besetningsmedlemmer. Kontrollanten skal ikke ta del i driften av luftfartøyet, bortsett fra når 

det er nødvendig å gripe inn av hensyn til sikkerheten eller for å unngå uakseptabel forsinkelse i annen trafikk. 

Ansvar for flygingen skal tildeles i samsvar med nasjonale regler. 

8. Beslutningshøyder, minstehøyde for nedstigning og punkt for avbrutt innflyging skal bestemmes av søkeren og 

avtales med kontrollanten. 

9. En søker til en IR skal overfor kontrollanten angi hvilke kontroller og oppgaver som utføres, herunder 

identifikasjon av radioanlegg. Kontrollene skal gjennomføres i samsvar med den godkjente sjekklisten for det 

luftfartøyet som prøven tas for. Under forberedelsene før flyging til prøven kreves det at søkeren fastsetter 

motorinnstillinger og hastigheter. Ytelsesdata for start, innflyging og landing skal beregnes av søkeren i samsvar 

med driftshåndboken eller flygehåndboken for det luftfartøyet som brukes. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

10. Søkeren skal framvise evne til å: 

 betjene luftfartøyet innenfor dets begrensninger, 

 gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

 utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

 anvende sine luftfartskunnskaper og 

 beholde kontrollen over luftfartøyet til enhver tid på en slik måte at det sikres at det aldri er tvil om at en 

prosedyre eller manøver utføres korrekt. 
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11. Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

luftfartøyet som brukes: 

 Høyde 

Generelt  ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde  + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning/MAP/høyde  + 50 fot/– 0 fot 

 Flyging på trekk 

ved hjelp av radionavigasjon  ± 5° 

Presisjonsinnflyging  halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs 

alle motorer i drift  ± 5° 

med simulert motorsvikt  ± 10° 

 Hastighet 

alle motorer i drift  ± 5 knop 

med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

PRØVENS INNHOLD 

Fly 

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, prosedyrer for anti-ising/avising osv. gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Inspeksjon før flyging 

e Minsteverdier for vær 

f Taksing 

g Orientering før start, start 

h(o) Overgang til instrumentflyging 

i (o) Instrumentprosedyrer for avgang, høydemålerinnstilling 

j (o) ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 — GENERELLE MANØVRER(o) 

a 
Kontroll av flyet basert utelukkende på instrumenter, herunder flyging rett fram med forskjellige 

hastigheter, trim 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant rate 1-krenging 

c 
Gjenoppretting fra unormale flygestillinger, herunder svinger med konstant 45° krenging og krappe 

nedstigende svinger 

d(*) 
Gjenoppretting fra begynnende steiling ved flyging rett fram, under stigende/nedstigende svinger og i 

landingskonfigurasjon — gjelder bare fly 

e 
Begrenset panel: stabilisert stigning eller nedstigning, horisontale svinger med rate 1-krenging til 

angitt kurs, gjenoppretting fra unormale flygestillinger — gjelder bare fly 
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AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR(o) 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR, RNAV 

b Bruk av radionavigasjon 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling, trimteknikk 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA (venting underveis, om nødvendig) 

f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g Framgangsmåter for beskyttelse mot is, om nødvendig simulert 

h ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 4 — PROSEDYRER FOR PRESISJONSINNFLYGING(o) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR IKKE-PRESISJONSINNFLYGING(o) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 
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AVSNITT 6 — FLYGING MED EN MOTOR UTE AV DRIFT (bare flermotorsfly)(o) 

a Simulert motorsvikt etter start eller under avbrutt innflyging 

b Innflyging, avbrutt innflyging og prosedyre for avbrutt innflyging med én motor ute av drift 

c Innflyging og landing med én motor ute av drift 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

(*) Kan gjennomføres i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II. 

(+)  Kan gjennomføres i enten avsnitt 4 eller avsnitt 5. 

(o)  Skal gjennomføres utelukkende ved hjelp av instrumenter. 

Helikoptre 

AVSNITT 1 — AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, prosedyrer for anti-ising/avising osv. gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Inspeksjon før flyging 

e Minsteverdier for vær 

f Taksing eller lufttaksing i samsvar med flygekontroll eller instrukser fra instruktør 

g Orientering, prosedyrer og kontroller før start 

h Overgang til instrumentflyging 

i Instrumentprosedyrer for avgang 

AVSNITT 2 — GENERELLE MANØVRER 

a Flyging av helikopter basert utelukkende på instrumenter, herunder: 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant rate 1-krenging 

c Gjenoppretting fra unormale flygestillinger, herunder svinger med konstant 30° krenging og krappe 

nedstigende svinger 

AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR, RNAV 

b Bruk av radionavigasjon 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA 

f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g Framgangsmåter for beskyttelse mot is, om nødvendig simulert og dersom relevant 

h ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 
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AVSNITT 4 — PRESISJONSINNFLYGING 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(*) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(*) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(*) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 5 — IKKE-PRESISJONSINNFLYGING 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(*) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

h(*) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(*) Prosedyrer for avbrutt innflyging(*)/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 6 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1-5. Under prøven skal det tas hensyn til kontrollen over helikopteret, 

identifikasjon av hvilken motor som svikter, umiddelbare tiltak (trening på håndgrep), oppfølgingstiltak og 

kontroller samt flygepresisjon, i følgende situasjoner: 

a Simulert motorsvikt etter start og ved/under innflyging(**) (ved sikker høyde, med mindre det utføres 

i en FFS, FNPT II/III eller FTD 2,3) 

b Feil i stabilitetsøkende innretninger / hydraulikksystem (dersom relevant) 

c Begrenset panel 

d Autorotasjon og gjenoppretting til forhåndsinnstilt høyde 

e Presisjonsinnflyging manuelt, uten flygeanviser(***) 

Presisjonsinnflyging manuelt, med flygeanviser(***) 

(*) Kan gjennomføres i avsnitt 4 eller avsnitt 5. 

(**) Bare flermotorshelikopter. 

(***) Bare ett emne inngår i prøven. 
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Luftskip 

AVSNITT 1 — FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer, gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Inspeksjon før flyging 

e Minsteverdier for vær 

f Orientering før start, prosedyre for frigjøring fra masten, manøvrering på bakken 

g Start 

h Overgang til instrumentflyging 

i Instrumentprosedyrer for avgang, høydemålerinnstilling 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 — GENERELLE MANØVRER 

a Flyging av luftskip basert utelukkende på instrumenter 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant krenging 

c Gjenoppretting fra unormale flygestillinger 

d Begrenset panel 

AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR, RNAV 

b Bruk av radionavigasjon 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling, trimteknikk 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA 

f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 4 — PROSEDYRER FOR PRESISJONSINNFLYGING 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Stabilisert innflyging (kontroll av høyde, hastighet og kurs) 
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h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 5 — PROSEDYRER FOR IKKE-PRESISJONSINNFLYGING 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, identifikasjon av hjelpemidler 

b Ankomstprosedyrer, høydemålerinnstillinger 

c Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

d(+) Venteprosedyre 

e Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

f Tidsberegning ved innflyging 

g Stabilisert innflyging (kontroll av høyde, hastighet og kurs) 

h(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

i(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

j ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 6 — FLYGING MED ÉN MOTOR UTE AV DRIFT 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1-5. Under prøven skal det tas hensyn til kontrollen over luftskipet, 

identifikasjon av hvilken motor som svikter, umiddelbare tiltak, oppfølgingstiltak og kontroller samt 

flygepresisjon, i følgende situasjoner: 

a Simulert motorsvikt etter start eller under avbrutt innflyging 

b Innflyging og prosedyre for avbrutt innflyging med én motor ute av drift 

c Innflyging og landing, prosedyre for avbrutt innflyging med én motor ute av drift 

d ATC-kontakt — overholdelse, R/T-prosedyrer 

(+) Kan gjennomføres i enten avsnitt 4 eller avsnitt 5. 
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Tillegg 8 

Godskriving av IR-delen av en ferdighetskontroll for en klasse- eller typerettighet 

A. Fly 

Godskriving skal skje bare dersom innehaveren forlenger særskilte IR-rettigheter for enten enmotorsfly eller 

flermotorsfly med én flyger. 

Når en ferdighetskontroll, herunder IR, er 

utført, og innehaveren har gyldig: 

Godskriving er gyldig for IR-delen i en ferdighetskontroll for: 

MP-typerettighet 

Typerettighet for teknisk kompliserte fly med 

høy ytelse 

SE-  klasse(*) og 

SE-  typerettighet(*) og 

SP  ME-klasse og SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly 

uten høy ytelse, bare godskriving for avsnitt 3B av ferdighetsprøven 

for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse med én flyger i tillegg 

9(*) 

SP ME-typerettighet for teknisk kompliserte 

fly uten høy ytelse som flys med én flyger 

SP  ME-klasse-(*) og 

SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse, og 

SE-  klasse- og typerettighet(*) 

SP ME-typerettighet for teknisk kompliserte 

fly uten høy ytelse, begrenset til flyging med 

flere flygere 

a.  SP ME-klasse(*) og 

b.  SP ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy 

ytelse(*) og 

c.  SE-klasse- og typerettighet(*) 

SP ME-klasserettighet til flyginger med én 

flyger 

SE-  klasse- og typerettighet og 

SP  ME-klasse- og 

SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse 

SP ME-klasserettighet, begrenset til flyging 

med flere flygere 

SE-  klasse- og typerettighet(*) og 

SP  ME-klasse-(*) og 

SP  ME-typerettighet for teknisk kompliserte fly uten høy ytelse(*) 

SP SE-klasserettighet SE-  klasse- og typerettighet 

SP SE-typerettighet SE-  klasse- og typerettighet 

(*) Forutsatt at søkeren i løpet av de tolv foregående månedene har hatt minst tre IFR-avganger og -innflyginger med et fly av SP-

klasse eller -type på flyginger med én flyger, eller når det gjelder flermotors teknisk ukompliserte fly uten høy ytelse, har søkeren 

bestått avsnitt 6 av ferdighetsprøven for teknisk ukompliserte fly uten høy ytelse med én flyger som flys utelukkende ved hjelp av 

instrumenter i flyging med én flyger. 

B. Helikoptre 

Godskriving skal skje bare dersom innehaveren forlenger særskilte IR-rettigheter for enten enmotorshelikopter eller 

flermotorshelikopter med én flyger. 

Når en ferdighetskontroll, herunder IR, er 

utført, og innehaveren har gyldig: 

Godskriving er gyldig for IR-delen i en ferdighetskontroll for: 

MPH-typerettighet SE-  typerettighet(*) og 

SP  ME-typerettighet(*). 

SP ME-typerettighet til operasjoner med én 

flyger 

SE-  typerettighet, 

SP  ME-typerettighet. 

SP ME-typerettighet, begrenset til flyging med 

flere flygere 

SE-  typerettighet,(*) 

SP  ME-typerettighet(*). 

(*) Forutsatt at det i løpet av de foregående tolv månedene er utført minst tre IFR-avganger og -innflyginger med et helikopter av 

SP-type i operasjoner med én flyger. 
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Tillegg 9 

Opplæring, ferdighetsprøve og ferdighetskontroll for MPL, ATPL, type- og klasserettigheter og 

ferdighetskontroll for IRS 

A. Generelt 

1. En søker til en ferdighetsprøve skal ha fått undervisning i samme luftfartøyklasse eller -type som skal brukes ved 

prøven. 

2. Dersom det på to forsøk ikke oppnås bestått på alle avsnitt av prøven, kreves ytterligere opplæring. 

3. Det er ingen begrensning på antall forsøk på å bestå ferdighetsprøven. 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

4. Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21 skal studieplanen for 

flygeundervisning være i samsvar med dette tillegg. Studieplanen kan reduseres for å godskrive tidligere erfaring 

med tilsvarende luftfartøytyper, som fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21. 

5. Bortsett fra når det gjelder ferdighetsprøver i forbindelse utstedelse av et ATPL, og når det er slik definert i 

opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21 for den bestemte typen, kan elementer i 

ferdighetsprøven som er felles for andre typer eller varianter der flygeren er kvalifisert, godskrives. 

GJENNOMFØRING AV PRØVEN/KONTROLLEN 

6. Kontrollanten kan velge mellom forskjellige scenarier for ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, med 

simulerte relevante flyginger utarbeidet og godkjent av vedkommende myndighet. Flysimulatorer og andre 

opplæringsinnretninger skal brukes når de er tilgjengelige, som fastsatt i denne delen. 

7. Under ferdighetskontrollen skal kontrollanten verifisere at innehaveren av klasse- eller typerettigheten har 

tilstrekkelig teoretisk kunnskap. 

8. Dersom en søker velger å avbryte en ferdighetsprøve av årsaker som kontrollanten vurderer som ikke 

tilstrekkelige, skal søkeren ta hele ferdighetsprøven på nytt. Dersom prøven avbrytes av årsaker som kontrollanten 

vurderer som tilstrekkelige, skal bare de avsnittene som ikke er gjennomført, prøves ved en ny flyging. 

9. Etter kontrollantens skjønn kan enhver manøver eller prosedyre i prøven gjentas én gang av søkeren. 

Kontrollanten kan når som helst stoppe prøven dersom det vurderes slik at det søkeren viser av flygeferdigheter, 

krever en helt ny prøve. 

10. Søkeren skal fly luftfartøyet fra en posisjon der funksjonene til fartøysjef eller styrmann, etter hva som er relevant, 

kan utføres, og utføre prøven som om det ikke finnes andre besetningsmedlemmer dersom prøven/kontrollen tas 

under forhold som tilsvarer flyging med én flyger. Ansvar for flygingen skal tildeles i samsvar med nasjonale 

regler. 

11. Under forberedelsene før flyging til prøven kreves det at søkeren fastsetter motorinnstillinger og hastigheter. 

Søkeren skal overfor kontrollanten angi hvilke kontroller og oppgaver som utføres, herunder identifikasjon av 

radioanlegg. Kontrollene skal gjennomføres i samsvar med kontrollistene for det luftfartøyet som prøven tas for, 

og eventuelt i samsvar med MCC-konseptet. Ytelsesdata for start, innflyging og landing skal beregnes av søkeren 

i samsvar med driftshåndboken eller flygehåndboken for det luftfartøyet som brukes. Beslutningshøyder, 

minstehøyder for nedstigning og punkt for avbrutt innflyging skal avtales med kontrollanten. 

12. Kontrollanten skal ikke ta del i driften av luftfartøyet, bortsett fra når det er nødvendig å gripe inn av hensyn til 

sikkerheten eller for å unngå uakseptabel forsinkelse i annen trafikk. 

SÆRLIGE KRAV TIL FERDIGHETSPRØVEN / FERDIGHETSKONTROLLEN FOR TYPERETTIGHETER 

FOR LUFTFARTØYER MED FLERE FLYGERE, ELLER FOR TYPERETTIGHETER FOR FLY MED ÉN 

FLYGER I FLYGINGER MED FLERE FLYGERE, FOR MPL OG ATPL 

13. Ferdighetsprøven for et luftfartøy med flere flygere eller et fly med én flyger på flyginger med flere flygere skal 

utføres i et miljø med besetningssamarbeid. En annen søker eller en annen kvalifisert flyger med typerettighet kan 

fungere som annenflyger. Dersom det brukes et luftfartøy, skal annenflygeren være kontrollant eller instruktør.  
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14. Søkeren skal fungere som PF under alle avsnitt av ferdighetsprøven, unntatt ved unormale prosedyrer og 

nødprosedyrer, som kan gjennomføres som PF eller PNF i samsvar med MCC. Søkeren til den opprinnelige 

utstedelsen av en typerettighet for luftfartøy med flere flygere eller ATPL skal også framvise evne til å fungere 

som PNF. Søkeren kan velge enten venstre eller høyre sete ved ferdighetsprøven, dersom alle elementer kan 

utføres fra det setet som velges. 

15. Følgende punkter skal kontrolleres spesifikt av kontrollanten i forbindelse med søkere til ATPL eller en 

typerettighet for luftfartøyer med flere flygere, eller for flyginger med flere flygere i et fly med én flyger som 

omfatter en fartøysjefs oppgaver, uansett om søkeren fungerer som PF eller PNF: 

a)  evne til å lede besetningssamarbeidet, 

b)  evne til å opprettholde et generelt overblikk over luftfartøyets drift gjennom egnet tilsyn, og 

c)  evne til å prioritere og treffe beslutninger i samsvar med sikkerhetsaspekter og relevante regler og forskrifter 

som er tilpasset driftssituasjonen, herunder nødssituasjoner. 

16. Prøven/kontrollen bør gjennomføres i henhold til IFR dersom IR-rettigheten er inkludert, og i så stor grad som 

mulig gjennomføres i et simulert miljø for kommersiell lufttransport. Et viktig element som skal kontrolleres, er 

evnen til å planlegge og gjennomføre flygingen ut fra rutinemessig orienteringsmateriale. 

17. Dersom typerettighetskurset har omfattet mindre enn to timers flygeopplæring på luftfartøyet, kan 

ferdighetsprøven gjennomføres i en FFS, og fullføres før flygeopplæringen på luftfartøyet. I så fall skal et bevis 

for fullført typerettighetskurs, herunder flygeopplæringen på luftfartøyet, sendes til vedkommende myndighet før 

den nye typerettigheten legges inn i søkerens sertifikat. 

B. Særlige krav til flykategorien 

KRAV TIL BESTÅTT 

1.  Når det gjelder fly med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, skal søkeren bestå 

alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. Dersom et element i et avsnitt ikke bestås, er dette 

avsnittet ikke bestått. En søker som får ikke bestått på mer enn ett avsnitt, skal ta hele prøven eller kontrollen om 

igjen. En søker som får ikke bestått på bare ett avsnitt, skal ta det ikke-beståtte avsnittet om igjen. En søker som får 

ikke bestått på et avsnitt ved ny prøve eller ny kontroll, herunder de avsnittene som er bestått ved det forrige 

forsøket, skal ta hele prøven eller hele kontrollen om igjen. Når det gjelder flermotorsfly med én flyger, skal avsnitt 

6 av den relevante prøven eller kontrollen, som omhandler asymmetrisk flyging, bestås. 

2.  Når det gjelder teknisk kompliserte fly med høy ytelse med flere flygere og med én flyger, skal søkeren bestå alle 

avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får ikke bestått på mer enn fem elementer, skal 

ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått på fem eller færre elementer, skal ta de ikke-

beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny prøve eller ny kontroll, herunder 

de elementene som er bestått ved det forrige forsøket, skal ta hele kontrollen eller hele prøven om igjen. Avsnitt 6 

inngår ikke i ATPL- eller MPL-ferdighetsprøven. Dersom en søker får ikke bestått på eller ikke tar avsnitt 6, blir 

typerettigheten utstedt uten særskilte CAT II- eller CAT III-rettigheter. For at søkeren skal kunne utvide de 

særskilte typerettighetene til CAT II eller CAT III, skal vedkommende bestå avsnitt 6 på den relevante 

luftfartøytypen. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

3.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene flyet innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper, 

e)  beholde kontrollen over flyet til enhver tid på en slik måte at det alltid sikres at en prosedyre eller manøver 

utføres korrekt, 

f)  forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer, 

dersom det er relevant, og 

g)  kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer, dersom det er relevant. 
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4.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

flyet som brukes: 

 Høyde 

Generelt ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved 

beslutningshøyde 

+ 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning + 50 fot/– 0 fot 

 Flyging på trekk 

ved hjelp av radionavigasjon ± 5° 
 

Presisjonsinnflyging halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs 

alle motorer i drift ± 5° 

med simulert motorsvikt ± 10° 

 Hastighet 

alle motorer i drift ± 5 knop 

med simulert motorsvikt + 10 knop/– 5 knop 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

5.  Fly med én flyger, bortsett fra teknisk kompliserte fly med høy ytelse: 

a)  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som flygende flyger (PF) og ikke-flygende flyger 

(PNF) 

X = Flysimulatorer skal brukes ved denne øvelsen, dersom slik er tilgjengelig, ellers skal det brukes et fly 

dersom det er hensiktsmessig for manøveren eller prosedyren 

P# = Opplæringen skal suppleres med flyinspeksjon under tilsyn 

b)  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan 

også gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>) 

 Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

A = Fly 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning (herunder FNPT II for ME-klasserettighet) 

c)  Elementene merket med stjerne(*) i avsnitt 3B og, når det gjelder flermotorsfly, avsnitt 6 skal flys utelukkende 

ved hjelp av instrumenter dersom forlengelse eller fornyelse av en IR er med i ferdighetsprøven eller 

ferdighetskontrollen. Dersom elementene merket med stjerne(*) ikke flys utelukkende ved hjelp av 

instrumenter under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, og dersom det ikke blir godskrevet særskilte IR-

rettigheter, skal klasse- eller typerettigheten begrenses til bare VFR. 

d)  Avsnitt 3A skal fullføres for å kunne forlenge en typerettighet eller flermotors klasserettighet, begrenset til 

VFR, dersom kravet om erfaring fra ti rutesektorer i løpet av de foregående tolv månedene ikke er oppfylt. 

Avsnitt 3A kreves ikke dersom avsnitt 3B er fullført. 

e)  Dersom bokstaven «M» (for «Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, 

vil dette angi den obligatoriske øvelsen eller et valg, dersom det er oppført mer enn én øvelse.  
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f)  En FFS eller en FNPT II skal benyttes til praktisk opplæring for type- eller klasserettigheter for flermotorsfly, 

dersom de utgjør en del av et godkjent klasse- eller typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for 

godkjenning av kurset: 

i) kvalifikasjon for FFS eller FNPT II som angitt i del-OR, 

ii) instruktørenes kvalifikasjoner, 

iii) den mengden opplæring i FFS eller FNPT II som gis ved kurset, og 

iv) kvalifikasjonene til flygeren under opplæring og dennes tidligere erfaring fra tilsvarende typer. 

g)  Når en ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll utføres på flyginger med flere flygere, skal typerettigheten 

begrenses til flyginger med flere flygere. 

FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

AVSNITT 1 

1  Avgang       

1.1  Før flyging, herunder: 

Dokumentasjon 

Masse og balanse 

Værrapport 

NOTAM 

      

1.2  Kontroller før start       

1.2.1  Utvendig P#  P    

1.2.2  Innvendig   P  M  

1.3  Start av motor 

Normal 

Funksjonssvikt 

P—> —> —>  M  

1.4  Taksing  P—> —>  M  

1.5  Kontroller før avgang: 

Motoroppkjøring (dersom 

relevant) 

P—> —> —>  M  

1.6  Startprosedyre: 

Normal med innstilling av 

vingeklaffer i samsvar med 

flygehåndboken 

Sidevind (dersom forholdene 

er egnet) 

 P—> —>    

1.7  Stigning: 

Vx/Vy 

Svinger til angitte kurser 

Overgang til horisontal 

flyging 

 P—> —>  M  
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

1.8  ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 2 

2  Flygeøvelser (VMC)       

2.1  Flyging på konstant høyde og 

kurs med varierende 

hastighet, herunder flyging i 

kritisk lav hastighet med og 

uten vingeklaffer (med 

tilnærming til VMCA når det 

er relevant) 

 P—> —>    

2.2  Krappe svinger (360° til 

venstre og høyre med 45° 

krenging) 

 P—> —>  M  

2.3  Steiling og gjenoppretting: 

i) Ren steiling 

ii) Begynnende steiling i 

nedstigende sving med 

krenging i innflygings-

konfigurasjon med motor-

kraft 

iii) Begynnende steiling i 

landingskonfigurasjon 

med motorkraft 

iv) Begynnende steiling, 

stigende sving med 

vingeklaffer i startinn-

stilling og med motorkraft 

for stigning (bare 

énmotors fly) 

 P—> —>  M  

2.4  Manøvrering med autopilot og 

flygeanviser (kan gjennom-

føres i avsnitt 3) dersom det er 

relevant 

 P—> —>  M  

2.5  ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 3A 

3A  Underveisprosedyrer i 

henhold til VFR 
      

(se B.5 c) og d))       

3A.1  Reiseplan, bestikknavigasjon 

og kartlesing 
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

3A.2  Opprettholdelse av høyde, 

kurs og hastighet 
      

3A.3  Orientering, tidsberegning og 

revisjon av ETA 
      

3A.4  Bruk av radionavigasjons-

hjelpemidler (dersom 

relevant) 

      

3A.5  Flygestyring (flygelogg, 

rutinekontroller, herunder 

drivstoff, systemer og ising) 

      

3A.6  ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 3B 

3B  Instrumentflyging       

3B.1*  IFR ved avgang  P—> —>  M  

3B.2*  IFR underveis  P—> —>  M  

3B.3*  Venteprosedyrer  P—> —>  M  

3B.4*  ILS til DH/A på 200 fot 

(60 m) eller til prosedyrens 

minstekriterier (autopilot kan 

brukes til avskjæring av 

glidebane) 

 P—> —>  M  

3B.5* Ikke-presisjonsinnflyging til 

MDH/A og MAP 
 P—> —>  M  

3B.6* Flygeøvelser, herunder 

simulert svikt ved kompasset 

og flygestillingsindikatoren: 

svinger med rate 1-krenging 

gjenoppretting fra unormale 

flygestillinger 

P—> —> —>  M  

3B.7* Svikt i retningsindikator eller 

glidebaneindikator 
P—> —> —>    

3B.8* ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

Åpen       

AVSNITT 4 

4  Ankomst og landing       

4.1  Prosedyre ved ankomst til 

flyplass 
 P—> —>  M  

4.2  Normal landing  P—> —>  M  

4.3  Landing uten bruk av 

vingeklaffer 
 P—> —>  M  

4.4  Landing i sidevind (dersom 

forholdene er egnet) 
 P—> —>    

4.5  Innflyging og landing med 

motor på tomgang fra opptil 

2000 fot over rullebanen (bare 

enmotorsfly) 

 P—> —>    

4.6  Avbrutt innflyging fra 

minstehøyde 
 P—> —>  M  

4.7  Avbrutt innflyging og landing 

om natten (dersom relevant) 
P—> —> —>    

4.8  ATC-kontakt — 
overholdelse, R/T-prosedyre 

      

AVSNITT 5 

5  Prosedyrer for unormale 

situasjoner og nødssituasjoner 
      

(Dette avsnittet kan 

kombineres med avsnitt 1–4) 
      

5.1  Avbrutt start ved rimelig 

hastighet 
 P—> —>  M  

5.2  Simulert motorsvikt etter start 

(bare enmotorsfly) 
  P  M  
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FLY MED ÉN FLYGER, BORTSETT FRA 

TEKNISK KOMPLISERTE FLY MED 

HØY YTELSE 

PRAKTISK OPPLÆRING 

KLASSE- ELLER 

TYPERETTIGHET 

FERDIGHETSPRØVE / 

FERDIGHETSKONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i 
Kontrollantens 

initialer ved 

fullført prøve FTD FFS A 
FFS 

A 

5.3  Simulert nødlanding uten 

motorkraft (bare enmotorsfly) 
  P  M  

5.4  Simulerte nødssituasjoner: 

i) brann eller røyk under 

flyging, 

ii) funksjonssvikt i systemer, 

etter hva som er relevant 

P—> —> —>    

5.5  Stans av motoren og omstart 

(bare ferdighetsprøve for ME) 

(ved sikker høyde dersom det 

utføres i luftfartøyet) 

P—> —> —>    

5.6  ATC-kontakt — over-

holdelse, R/T-prosedyre 
      

AVSNITT 6 

6  Simulert asymmetrisk flyging       

6.1* (Dette avsnittet kan 

kombineres med avsnitt 1–5) 

Simulert motorsvikt under 

start (ved sikker høyde med 

mindre det utføres i FFS eller 

FNPT II) 

P—> —> —>X  M  

6.2* Asymmetrisk innflyging og 

avbrutt innflyging 
P—> —> —>  M  

6.3* Asymmetrisk innflyging og 

landing med full stopp 
P—> —> —>  M  

6.4 ATC-kontakt — overholdel-

se, R/T-prosedyre 
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6.  Fly med flere flygere og teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger: 

a)  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en 

typerettighet, etter hva som er relevant. 

X = Øvelsen skal gjennomføres i simulator, dersom slik er tilgjengelig, men dersom det er hensiktsmessig 

for manøveren eller prosedyren, skal et luftfartøy benyttes. 

P# = Opplæring skal suppleres med flyinspeksjon under tilsyn. 

b)  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan 

også gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>). 

 Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

A = Fly 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

OTD = Andre opplæringsinnretninger 

c)  Elementene merket med stjerner (*) skal flys utelukkende ved hjelp av instrumenter. Dersom dette kravet ikke 

er oppfylt under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, vil typerettigheten bli begrenset til bare å gjelde 

VFR. 

d)  Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir 

det at øvelsen er obligatorisk. 

e)  En FFS skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom FFS utgjør en del av et godkjent 

typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for godkjenning av kurset: 

i) kvalifikasjonen for FFS eller FNPT II, 

ii) instruktørenes kvalifikasjoner, 

iii) den mengden opplæring i FFS eller FNPT II som gis ved kurset, og 

iv) kvalifikasjonene til flygeren under opplæring og dennes tidligere erfaring fra tilsvarende typer. 

f)  Manøvrer og prosedyrer skal omfatte MCC for fly med flere flygere og for teknisk kompliserte fly med høy 

ytelse med én flyger på flyginger med flere flygere. 

g)  Manøvrer og prosedyrer skal gjennomføres i enkeltflygerrollen for teknisk kompliserte fly med høy ytelse med 

én flyger på flyginger med én flyger. 

h)  Når det gjelder teknisk kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, skal typerettigheten, dersom en 

ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll utføres på flyginger med flere flygere, begrenses til flyginger med flere 

flygere. Dersom det søkes om særskilte rettigheter for flyginger med én flyger, skal manøvrene/prosedyrene i 

2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 og minst én manøver/prosedyre fra nr. 3.4 gjennomføres i tillegg som én flyger. 

i)  Når det gjelder en begrenset typerettighet utstedt i samsvar med FCL.720.A e), skal søkerne oppfylle de samme 

kravene som andre søkere til typerettigheten, bortsett fra de praktiske øvelsene som gjelder fasene start og 

landing.   
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

AVSNITT 1 

1.  Flygeforberedelse        

1.1  Beregning av ytelse P       

1.2  Utvendig visuell 

inspeksjon av fly; 

plassering av hver 

del og formål med 

inspeksjon 

P#   P    

1.3  Inspeksjon av 

førerkabin 
 P—–> —–> —–>    

1.4  Bruk av sjekkliste 

før start av motorer, 

startprosedyrer, 

kontroll av radio- 

og navigasjons-

utstyr, valg og 

innstilling av 

navigasjons- og 

kommunikasjons-

frekvenser 

P—–> —–> —–> —–>  M  

1.5  Taksing i samsvar 

med flygekontroll 

eller instrukser fra 

instruktør 

  P—–> —–>    

1.6  Kontroller før start  P—–> —–> —–>  M  

AVSNITT 2 

2.  Start        

2.1  Normale starter 

med forskjellig 

innstilling av vinge-

klaffer, herunder 

hurtig start 

  P—–> —–>    

2.2* Instrumentstart, det 

kreves overgang til 

instrumentflyging 

under rotasjon eller 

umiddelbart etter at 

flyet er i luften 

  P—–> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

2.3  Start i sidevind   P—–> —–>    

2.4  Start med største 

tillatte startmasse 

(faktisk eller 

simulert største 

tillatte startmasse) 

  P—–> —–>    

2.5  Start med simulert 

motorsvikt: 
       

2.5.1* like etter at V2 er 

nådd 

 (I fly som ikke er 

sertifisert som fly i 

transport- eller 

kortdistanse-

kategorien, skal 

motorsvikt ikke 

simuleres før en 

minstehøyde på 500 

fot over enden av 

rullebanen er nådd. I 

fly som har samme 

ytelse som et fly i 

transportkategorien 

når det gjelder 

startmasse og 

tetthetshøyde, kan 

instruktøren 

simulere motorsvikt 

like etter at V2 er 

nådd) 

  P—–> —–>    

2.5.2* mellom V1 og V2 
  P X  

M 

Bare FFS 
 

2.6  Avbrutt start ved en 

rimelig hastighet 

før V1 er nådd 

  P—–> —–>X  M  
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

AVSNITT 3 

3.  Flygemanøvrer og 

flygeprosedyrer 
       

3.1  Svinger med og 

uten bremseklaffer 
  P—–> —–>    

3.2  Kompensering for 

at nesen faller ned 

(«tuck under») og 

Mach-støt etter å ha 

nådd kritisk Mach-

tall, og andre 

spesifikke 

flygeegenskaper for 

flyet (f.eks. «Dutch 

Roll») 

  P—–> 

—–>X 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

   

3.3  Normal betjening 

av systemer og 

flymaskinistens 

panel 

P—–> —–> —–> —–>    

Normal og unormal 

betjening av følgende 

systemer: 

     M 

Minst tre 

unormale 

punkter 

skal 

velges fra 

3.4.0 til 

og med 

3.4.14 

3.4.0  Motor (om 

nødvendig propell) 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.1  Trykksystem og 

klimaanlegg 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.2  Pitot-statisk system P—–> —–> —–> —–>    

3.4.3  Drivstoffsystem P—–> —–> —–> —–>    

3.4.4  Elektrisk system P—–> —–> —–> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.4.5  Hydraulikksystem P—–> —–> —–> —–>    

3.4.6  Styreinnretnings- 

og trimsystem 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.7  Anti-isings-/ 

avisingssystem, 

oppvarming av 

frontglass 

P—–> —–> —–> —–>    

3.4.8 Autopilot/ 

flygeanviser 
P—–> —–> —–> —–>  

M (bare 

én flyger) 
 

3.4.9  Innretninger for 

varsling eller 

unngåelse av 

steiling, og 

stabilitetsøkende 

innretninger 

P—–> —–> —–> —–>    

3.4.10 Terrengvarslings-

system, værradar, 

radiohøydemåler, 

transponder 

 P—–> —–> —–>    

3.4.11  Radioer, 

navigasjonsutstyr, 

instrumenter, 

flygestyringssystem 

P—–> —–> —–> —–>    

3.4.12  Understell og 

bremser 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.13  Forkantklaff- og 

vingeklaffsystem 
P—–> —–> —–> —–>    

3.4.14  Hjelpemotor P—–> —–> —–> —–>    

Åpen        

3.6  Prosedyrer for 

unormale 

situasjoner og 

nødssituasjoner: 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra 3.6.1 til 

og med 

3.6.9 
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.6.1  Brannøvelser, f.eks. 

brann i motor, 

APU, kabin, 

lasterom, 

førerkabin og på 

vinge samt i det 

elektriske anlegget, 

herunder 

evakuering 

 P—–> —–> —–>    

3.6.2  Kontroll og fjerning 

av røyk 
 P—–> —–> —–>    

3.6.3  Motorsvikt, stans 

og omstart ved 

sikker høyde 

 P—–> —–> —–>    

3.6.4  Drivstoffpumping 

(simulert) 
 P—–> —–> —–>    

3.6.5  Vindskjær ved 

start/landing 
  P X  Bare FFS  

3.6.6  Simulert svikt i 

kabintrykk / 

nødnedstigning 

  P—–> —–>    

3.6.7  Arbeidsudyktig 

flygebesetnings-

medlem 

 P—–> —–> —–>    

3.6.8  Andre 

nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

 P—–> —–> —–>    

3.6.9  ACAS-hendelse P—–> —–> —–> 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes 

 Bare FFS  

3.7  Krappe svinger 

med 45° krenging, 

180°–360° til 

venstre og høyre 

 P—–> —–> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.8  Tidlig gjenkjenning 

av og mottiltak mot 

begynnende steiling 

(fram til aktivering 

av innretning for 

steilingsvarsling) i 

startkonfigurasjon 

(vingeklaffer i 

startposisjon), i 

underveis-

konfigurasjon og i 

landings-

konfigurasjon 

(vingeklaffer i 

landingsposisjon, 

understell nede) 

  P—–> —–>    

3.8.1  Gjenoppretting fra 

full steiling eller 

etter aktivering av 

innretning for 

steilingsvarsling i 

stignings-, 

underveis- og 

innflygings-

konfigurasjon 

  P X    

3.9  Prosedyrer for 

instrumentflyging 
       

3.9.1* Overholdelse av 

avgangs- og 

ankomstruter og 

ATC-instrukser 

 P—–> —–> —–>  M  

3.9.2* Venteprosedyrer  P—–> —–> —–>    

3.9.3* Presisjonsinnflygin-

ger ned til en 

beslutningshøyde 

(DH) på ikke under 

60 m (200 fot) 

       

3.9.3.1* manuelt, uten 

flygeanviser   P—–> —–>  

M (bare 

ferdighets-

prøve) 

 

3.9.3.2* manuelt, med 

flygeanviser 
  P—–> —–>    

3.9.3.3*  med autopilot   P—–> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.9.3.4*  manuelt, med én 

motor simulert ute 

av drift; motorsvikt 

skal simuleres 

under siste fase av 

innflygingen før 

ytre merkefyr (OM) 

passeres, fram til 

landingsøyeblikket, 

eller gjennom hele 

prosedyren for 

avbrutt innflyging 

 I fly som ikke er 

sertifisert som fly i 

transportkategorien 

(JAR/FAR 25) eller 

i kortdistanse-

kategorien (SFAR 

23), skal innflyging 

med simulert 

motorsvikt og 

etterfølgende 

avbrutt innflyging, 

startes i forbindelse 

med ikke-

presisjons-

innflygingen som 

beskrevet i 3.9.4. 

Den avbrutte 

innflygingen skal 

startes når den 

offentliggjorte 

hinderklarings-

høyden (OCH/A) 

nås, men ikke 

senere enn at en 

minstehøyde for 

nedstigning 

(MDH/A) på 500 

fot over rullebanens 

terskelhøyde er 

nådd. I fly som har 

samme ytelse som 

et fly i transport-

kategorien når det 

gjelder startmasse 

og tetthetshøyde, 

kan instruktøren 

simulere motorsvikt 

i samsvar med 

3.9.3.4. 

  P—–> —–>  M  

3.9.4*  Ikke-presisjons-

innflyging ned til 

MDH/A 

  P*—> —–>  M  
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.9.5  Sirklingsinnflyging 

under følgende 

forhold: 

a) *  innflyging til 

godkjent 

minstehøyde 

for sirklings-

innflyging ved 

den aktuelle 

flyplassen i 

samsvar med 

lokale 

instrument-

innflygings-

hjelpemidler 

under 

simulerte 

instrument-

flygings-

forhold, 

 fulgt av: 

b) sirklingsinn-

flyging til en 

annen 

rullebane 

minst 90° fra 

senterlinjen 

fra siste fase 

av 

innflygingen 

brukt i 

bokstav a), 

ved godkjent 

minstehøyde 

for sirklings-

innflyging. 

 Merk: dersom a) og 

b) ikke er mulig på 

grunn av ATC, kan 

en simulert 

prosedyre ved 

dårlig sikt utføres. 

  P*—> —–>    

AVSNITT 4 

4.  Prosedyrer for 

avbrutt innflyging 
       

4.1  Avbrutt innflyging 

med alle motorer i 

drift etter en ILS-

innflyging når 

beslutningshøyde 

nås 

  P*—> —–>    
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

4.2  Andre prosedyrer 

for avbrutt 

innflyging 

  P*—> —–>    

4.3*  Manuelt avbrutt 

innflyging med 

kritisk motor 

simulert ute av drift 

etter instrumentinn-

flyging når DH, 

MDH eller MAPt 

nås 

  P*—–> —–>  M  

4.4  Avbrutt landing 

15 m (50 fot) over 

rullebaneterskelen 

og avbrutt 

innflyging 

  P*—–> —–>    

AVSNITT 5 

5.  Landinger        

5.1  Normale landinger*, 

også etter en ILS-

innflyging med 

overgang til visuell 

flyging når DH nås 

  P     

5.2  Landing der den 

horisontale 

haleflaten er 

simulert fastlåst i en 

stilling hvor den er 

ute av trim 

  P—–> 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

   

5.3  Landinger i sidevind 

(luftfartøyer om 

mulig) 

  P—–> —–>    

5.4  Trafikkmønster og 

landing uten utfelte 

eller med bare 

delvis utfelte 

vingeklaffer og 

forkantklaffer 

  P—–> —–>    

5.5  Landing med kritisk 

motor simulert ute 

av drift 

  P—–> —–>  M  
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FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

5.6  Landing med to 

motorer ute av 

drift: 

— fly med tre 

motorer: den 

midtre motoren 

og en utvendig 

motor i så stor 

grad som mulig 

i samsvar med 

data i AFM, 

— fly med fire 

motorer: to 

motorer på én 

side 

  P X  

M 

Bare FFS 

(bare 

ferdighets-

prøve) 

 

Generelle merknader: 

Særlige krav til utvidelse av en typerettighet til instrumentinnflyginger ned til en beslutningshøyde på under 

200 fot (60 m), dvs. CAT II/III-operasjoner. 

AVSNITT 6 

Tilleggstillatelse for en 

typerettighet for 

instrumentinnflyginger ned 

til en beslutningshøyde på 

under 60 m (200 fot), (CAT 

II/III). 

Følgende manøvrer og 

prosedyrer er minste 

opplæringskrav for å tillate 

instrumentinnflyginger ned 

til en DH på under 60 m 

(200 fot). Under følgende 

prosedyrer for 

instrumentinnflyginger og 

avbrutte innflyginger skal det 

gjøres bruk av alt utstyr i 

flyet som kreves til 

typesertifisering av 

instrumentinnflyginger ned 

til en DH på under 60 m 

(200 fot). 

       

6.1*  Avbrutt start ved 

minste godkjente 

RVR 

  P*—–> 

—–>X 

Luft-

fartøyer 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

 M*  



Nr. 62/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

FLY MED FLERE FLYGERE 

OG TEKNISK KOMPLISERTE 

FLY MED HØY YTELSE MED 

ÉN FLYGER 

PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL FOR 

ATPL/MPL/TYPE-

RETTIGHET 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

6.2*  ILS-innflyginger: i 

simulerte 

instrument-

innflygingsforhold 

ned til relevant DH, 

ved bruk av flyge-

veiledningssystem. 

Standardprosedyrer 

for besetnings-

samarbeid 

(oppgavedeling, 

prosedyrer for 

tilkalling, gjensidig 

overvåking, 

informasjons-

utveksling og støtte) 

skal overholdes 

  P—–> —–>  M  

6.3*  Avbrutt innflyging: 

 etter innflyginger 

som angitt i 6.2 når 

DH nås. 

 Opplæringen skal 

også omfatte en 

avbrutt innflyging 

som skyldes 

(simulert) 

utilstrekkelig RVR, 

vindskjær, at flyets 

avvik overskrider 

innflygings-

begrensningene for 

vellykket 

innflyging, 

utstyrssvikt på 

bakken eller i flyet 

før DH nås, og 

avbrutt innflyging 

med simulert svikt i 

utstyr i flyet. 

  P—–> —–>  M*  

6.4*  Landing(er): 

 med visuell 

referanse etablert 

ved DH etter en 

instrument-

innflyging. 

Avhengig av det 

aktuelle flyge-

veilednings-

systemet skal det 

foretas en 

automatisk landing 

  P—–> —–>  M  

Merk:  CAT II/III-operasjonerskal gjennomføres i samsvar med gjeldende krav til luftfartsoperasjoner. 
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7.  Klasserettigheter — sjø. 

 Avsnitt 6 skal fullføres for å kunne forlenge en flermotors klasserettighet — sjø, begrenset til VFR, dersom kravet 

om erfaring fra ti rutesektorer i løpet av de foregående tolv månedene ikke er oppfylt. 

KLASSERETTIGHET – SJØ PRAKTISK OPPLÆRING  

Manøvrer/prosedyrer 
Instruktørs initialer ved fullført 

opplæring 

Kontrollantens initialer ved fullført 

prøve 

AVSNITT 1 

1. Avgang   

1.1  Før flyging, herunder: 

Dokumentasjon 

Masse og balanse 

Værrapport 

NOTAM 

  

1.2  Kontroller før start 

Utvendig/innvendig 

  

1.3  Start og stans av motor 

Vanlig funksjonssvikt 

  

1.4  Taksing   

1.5  Høyhastighetstaksing   

1.6  Fortøyning: Strand 

Brygge 

Bøye 

  

1.7  Seiling uten motorkraft   

1.8  Kontroller før avgang: 

Motoroppkjøring 

(dersom relevant) 

  

1.9  Startprosedyre: 

Normal med innstilling av 

vingeklaffer i samsvar med 

flygehåndboken 

Sidevind (dersom forholdene er 

egnet) 

  

1.10  Stigning 

Svinger til angitte kurser 

Overgang til horisontal flyging 

  

1.11  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 2 

2. Flygeøvelser (VFR)   

2.1  Flyging på konstant høyde og kurs 

med varierende hastighet, herunder 

flyging i kritisk lav hastighet med og 

uten vingeklaffer (med tilnærming til 

VMCA dersom det er relevant) 
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KLASSERETTIGHET – SJØ PRAKTISK OPPLÆRING  

Manøvrer/prosedyrer 
Instruktørs initialer ved fullført 

opplæring 

Kontrollantens initialer ved fullført 

prøve 

2.2  Krappe svinger (360° til venstre og 

høyre med 45° krenging) 

  

2.3  Steiling og gjenoppretting: 

i) ren steiling, 

ii) begynnende steiling i 

nedstigende sving med krenging 

i innflygingskonfigurasjon med 

motorkraft, 

iii) begynnende steiling i 

landingskonfigurasjon med 

motorkraft, 

iv) begynnende steiling, stigende 

sving med vingeklaffer i 

startinnstilling og med 

motorkraft for stigning (bare 

énmotors fly). 

  

2.4  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 3 

3. Underveisprosedyrer i henhold til 

VFR 

  

3.1  Reiseplan, bestikknavigasjon og 

kartlesing 

  

3.2  Opprettholdelse av høyde, kurs og 

hastighet 

  

3.3  Orientering, tidsberegning og 

revisjon av ETA 

  

3.4  Bruk av 

radionavigasjonshjelpemidler 

(dersom relevant) 

  

3.5  Flygestyring (flygelogg, 

rutinekontroller, herunder drivstoff, 

systemer og ising) 

  

3.6  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 4 

4. Ankomst og landing   

4.1  Prosedyre ved ankomst til flyplass 

(bare amfibiefly) 

  

4.2  Normal landing   

4.3  Landing uten bruk av vingeklaffer   

4.4  Landing i sidevind (dersom 

forholdene er egnet) 

  

4.5  Innflyging og landing med motor på 

tomgang fra opptil 2000 fot over 

vannet (bare enmotorsfly) 
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KLASSERETTIGHET – SJØ PRAKTISK OPPLÆRING  

Manøvrer/prosedyrer 
Instruktørs initialer ved fullført 

opplæring 

Kontrollantens initialer ved fullført 

prøve 

4.6  Avbrutt innflyging fra minstehøyde   

4.7  Landing på flat sjø 

Landing på grov sjø 

  

4.8  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 5 

5. Prosedyrer for unormale 

situasjoner og nødssituasjoner 

  

(Dette avsnittet kan kombineres med 

avsnitt 1–4) 

  

5.1  Avbrutt start ved rimelig hastighet   

5.2  Simulert motorsvikt etter start (bare 

enmotorsfly) 

  

5.3  Simulert nødlanding uten motorkraft 

(bare enmotorsfly) 

  

5.4  Simulerte nødssituasjoner: 

i)  brann eller røyk under flyging, 

ii)  funksjonssvikt i systemer, etter 

hva som er relevant 

  

5.5  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 

  

AVSNITT 6 

6. Simulert asymmetrisk flyging   

(Dette avsnittet kan kombineres med 

avsnitt 1-5) 

  

6.1  Simulert motorsvikt under start (ved 

sikker høyde, med mindre det utføres 

i FFS og FNPT II) 

  

6.2  Stans av motoren og omstart (bare 

ferdighetsprøve for ME) 

  

6.3  Asymmetrisk innflyging og avbrutt 

innflyging 

  

6.4  Asymmetrisk innflyging og landing 

med full stopp 

  

6.5  ATC-kontakt — overholdelse, R/T-

prosedyre 
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C. Særlige krav til helikopterkategorien 

1.  Når det gjelder ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll for typerettigheter og ATPL, skal søkeren bestå avsnitt 1–
4 og 6 (etter hva som er relevant) av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får ikke bestått på 

mer enn fem elementer, skal ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått på høyst fem 

elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny prøve 

eller ny kontroll, eller ikke bestått på et annet element som allerede er bestått, skal ta hele prøven eller kontrollen 

om igjen. Alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen skal være gjennomført innen seks måneder. 

2.  Når det gjelder ferdighetskontroll for en IR, skal søkeren bestå avsnitt 5 av ferdighetskontrollen. En søker som får 

ikke bestått på mer enn tre elementer, skal ta hele avsnitt 5 om igjen. En søker som får ikke bestått på høyst tre 

elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny 

kontroll, eller ikke bestått på et annet element i avsnitt 5 som allerede er bestått, skal ta hele kontrollen om igjen. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

3.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene helikopteret innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper, 

e)  beholde kontrollen over helikopteret til enhver tid på en slik måte at det aldri er tvil om at en prosedyre eller 

manøver utføres korrekt, 

f)  forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer, 

dersom det er relevant, og 

g)  kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer, dersom det er relevant. 

4.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

flyet som brukes: 

a) Grenser for IFR-flyging 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde  + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning  + 50 fot/– 0 fot 

 Flyging på trekk: 

ved hjelp av radionavigasjon  ± 5° 

 

Presisjonsinnflyging  halvskala utslag, asimut og glidebane 
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 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

 Hastighet: 

Generelt  ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

b) Grenser for VFR-flyging 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

 Hastighet: 

Generelt  ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

 Bakkeavdrift: 

T.O. hovring I.G.E.  ± 3 fot 

Landing  ± 2 fot (0 fot flyging bakover eller sidelengs) 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

GENERELT 

5.  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) i forbindelse med utstedelse av en typerettighet for SPH, eller opplæring 

som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en typerettighet 

for MPH. 

6.  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan også 

gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>). 

 Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

H = Helikopter 

7.  Elementene merket med stjerne (*) skal flys i faktisk eller simulert IMC, bare av søkere som ønsker å fornye eller 

forlenge en IR(H), eller utvide de særskilte rettighetene tilknyttet denne rettigheten til en annen type. 

8.  Prosedyrer for instrumentflyging (avsnitt 5) skal utføres bare av søkere som ønsker å fornye eller forlenge en 

IR(H), eller utvide de særskilte rettighetene tilknyttet denne rettigheten til en annen type. For dette formål kan en 

FFS eller FTD 2/3 benyttes. 

9.  Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir 

det at øvelsen er obligatorisk. 

10.  En FSTD skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom FSTD utgjør en del av et typerettighetskurs. 

Følgende hensyn vil gjelde for kurset: 

i) kvalifikasjon for FSTD som angitt i del-OR, 

ii) instruktørenes og kontrollantens kvalifikasjoner, 

iii) omfanget av den opplæringen i FSTD som gis ved kurset, 

iv) kvalifikasjonene til flygeren under opplæring og dennes tidligere erfaring fra tilsvarende typer, og  
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v) omfanget av flyging under tilsyn som tilbys etter utstedelsen av den nye typerettigheten. 

HELIKOPTRE MED FLERE FLYGERE 

11.  Søkere til ferdighetsprøven for utstedelse av typerettighet for helikopter med flere flygere og ATPL(H) skal ta 

bare avsnitt 1–4, og dersom det er relevant, avsnitt 6. 

12.  De som søker om forlengelse eller fornyelse av ferdighetskontrollen for typerettighet for helikopter med flere 

flygere, skal ta bare avsnitt 1–4, og dersom det er relevant, avsnitt 6. 

HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

AVSNITT 1 — Forberedelse og kontroll før flyging 

1.1  Utvendig visuell inspeksjon av 

helikopter; plassering av hver 

del og formål med inspeksjon   P  

M 

(dersom 

utført i 

heli-

kopteret) 

 

1.2  Inspeksjon av førerkabin  P —–>  M  

1.3  Startprosedyrer, kontroll av 

radio- og navigasjonsutstyr, 

valg og innstilling av 

navigasjons- og kommunika-

sjonsfrekvenser 

P —–> —–>  M  

1.4  Taksing eller lufttaksing i 

samsvar med instrukser fra 

flygekontroll eller instrukser 

fra instruktør 

 P —–>  M  

1.5  Kontroller og prosedyrer før 

start 
P —–> —–>  M  

AVSNITT 2 — Flygemanøvrer og flygeprosedyrer 

2.1  Starter (forskjellige profiler)  P —–>  M  

2.2  Starter og landinger i/på 

skrånende terreng eller 

sidevind 

 P —–>    

2.3  Start med største tillatte 

startmasse (faktisk eller 

simulert største tillatte 

startmasse) 

P —–> —–>    

2.4  Start med simulert motorsvikt 

like før TDP eller DPATO nås 
 P —–>  M  

2.4.1  Start med simulert motorsvikt 

like etter at TDP eller DPATO 

er nådd 

 P —–>  M  

2.5  Sving i stigning og nedstigning 

til angitte kurser 
P —–> —–>  M  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/285 

 

HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

2.5.1  Svinger med 30° krenging, 

180°–360° til venstre og høyre, 

utelukkende ved hjelp av 

instrumenter 

P —–> —–>  M  

2.6  Nedstigning i autorotasjon P —–> —–>  M  

2.6.1  Landing i autorotasjon (bare 

SEH) eller gjenvinning av 

motorkraft 

 P —–>  M  

2.7  Landinger, forskjellige profiler  P —–>  M  

2.7.1  Avbrutt landing eller landing 

etter simulert motorsvikt før 

LDP eller DPBL 

 P —–>  M  

2.7.2  Landing etter simulert 

motorsvikt etter LDP eller 

DPBL 

 P —–>  M  

AVSNITT 3 — Normal og unormal bruk av følgende systemer og prosedyrer 

3.  Normal og unormal bruk av 

følgende systemer og 

prosedyrer:     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

3.1  Motor P —–> —–>    

3.2  Klimaanlegg (varme, 

ventilasjon) 
P —–> —–>    

3.3  Pitot-statisk system P —–> —–>    

3.4  Drivstoffsystem P —–> —–>    

3.5  Elektrisk system P —–> —–>    

3.6  Hydraulikksystem P —–> —–>    

3.7  Styreinnretnings- og 

trimsystem 
P —–> —–>    

3.8  Anti-isings-/avisingssystem P —–> —–>    

3.9  Autopilot/flygeanviser P —–> —–>    

3.10  Stabilitetsøkende innretninger P —–> —–>    
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HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

3.11  Værradar, radiohøydemåler, 

transponder 
P —–> —–>    

3.12  Områdenavigasjonssystem P —–> —–>    

3.13  Understellsystem P —–> —–>    

3.14  Hjelpemotor P —–> —–>    

3.15  Radio, navigasjonsutstyr, 

instrumenter, flygestyrings-

system 

P —–> —–>    

AVSNITT 4 — Prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner 

4.  Prosedyrer for unormale 

situasjoner og nødssituasjoner 

    M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

4.1  Brannøvelser (herunder 

evakuering, dersom det er 

relevant) 

P —–> —–>    

4.2  Kontroll og fjerning av røyk P —–> —–>    

4.3  Motorsvikt, stans og omstart 

ved sikker høyde 
P —–> —–>    

4.4  Drivstoffpumping (simulert) P —–> —–>    

4.5  Svikt i halerotorstyring 

(dersom relevant) 
P —–> —–>    

4.5.1  Tap av halerotor (dersom 

relevant) 

P —–> 

Heli-

kopter 

kan ikke 

brukes i 

denne 

øvelsen 

   

4.6  Arbeidsudyktig 

besetningsmedlem — bare 

MPH 

P —–> —–>    

4.7  Svikt i kraftoverføring P —–> —–>    

4.8  Andre nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

P —–> —–>    
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HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

AVSNITT 5 — Prosedyrer for instrumentflyging (skal utføres i IMC eller simulert IMC) 

5.1  Instrumentstart: overgang til 

instrumentflyging skal skje så 

snart som mulig etter at 

luftfartøyet er i luften 

P* —–>* —–>*    

5.1.1  Simulert motorsvikt under 

avgang 
P* —–>* —–>*  M  

5.2  Overholdelse av avgangs- og 

ankomstruter og ATC-

instrukser 

P* —–>* —–>*  M  

5.3  Venteprosedyrer P* —–>* —–>*    

5.4  ILS-innflyginger ned til CAT I-

beslutningshøyde 
P* —–>* —–>*    

5.4.1  Manuelt, uten flygeanviser P* —–>* —–>*  M  

5.4.2  Presisjonsinnflyging manuelt, 

med eller uten flygeanviser 
P* —–>* —–>*  M  

5.4.3  Med tilkoplet autopilot P* —–>* —–>*    

5.4.4  Manuelt, med en motor 

simulert ute av drift. 

(Motorsvikt skal simuleres 

under siste fase av innflygingen 

før ytre merkefyr (OM) 

passeres, fram til landings-

øyeblikket eller fram til hele 

prosedyren med avbrutt 

innflyging er gjennomført) 

P* —–>* —–>*  M  

5.5  Ikke-presisjonsinnflyging ned 

til minstehøyde for nedstigning 

MDA/H 

P* —–>* —–>*  M  

5.6  Avbrutt innflyging med alle 

motorer i drift når DA/DH eller 

MDA/MDH nås 

P* —–>* —–>*    

5.6.1  Andre prosedyrer for avbrutt 

innflyging 
P* —–>* —–>*    

5.6.2  Avbrutt innflyging med én 

motor simulert ute av drift når 

DA/DH eller MDA/MDH nås 

P*    M*  
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HELIKOPTRE MED ÉN FLYGER / 

FLERE FLYGERE 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

   
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

FTD FFS H 
FFS 

H 

5.7  IMC-autorotasjon med gjen-

vinning av motorkraft 
P* —–>* —–>*  M*  

5.8  Gjenoppretting fra unormale 

flygestillinger 
P* —–>* —–>*  M*  

AVSNITT 6 — Bruk av tilleggsutstyr 

6.  Bruk av tilleggsutstyr P —–> —–>    

D. Særlige krav til kategorien VTOL-luftfartøyer 

1.  Når det gjelder ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller for typerettigheter for VTOL-luftfartøyer, skal søkeren 

bestå avsnitt 1–5 og 6 (dersom det er relevant) av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får 

ikke bestått på mer enn fem elementer, skal ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått 

på høyst fem elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element 

ved ny prøve eller ny kontroll, eller ikke bestått på et annet element som allerede er bestått, skal ta hele prøven eller 

kontrollen om igjen. Alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen skal være gjennomført innen seks 

måneder. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

2.  Søkeren skal framvise evne til å: 

a)  betjene VTOL-luftfartøyet innenfor dets begrensninger, 

b)  gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

c)  utvise god dømmekraft og flygerskjønn, 

d)  anvende sine luftfartskunnskaper, 

e)  beholde kontrollen over VTOL-luftfartøyet til enhver tid på en slik måte at det aldri er tvil om at en prosedyre 

eller manøver utføres korrekt, 

f)  forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer, og 

g)  kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer. 

3.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

VTOL-luftfartøyet som brukes. 

a) Grenser for IFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde  + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning  + 50 fot/– 0 fot 
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 Flyging på trekk: 

ved hjelp av radionavigasjon  ± 5° 

Presisjonsinnflyging  halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

 Hastighet: 

Generelt  ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

b)  Grenser for VFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

 Hastighet: 

Generelt  ± 10 knop 

Med simulert motorsvikt  + 10 knop/– 5 knop 

 Bakkeavdrift: 

T.O. hovring I.G.E.  ± 3 fot 

Landing  ± 2 fot (0 fot flyging bakover eller sidelengs) 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

4.  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en 

typerettighet, etter hva som er relevant. 

5.  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan også 

gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>). 

6.  Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

OTD = Annen opplæringsinnretning 

PL = VTOL-luftfartøyer 

a)  Søkere til ferdighetsprøven for utstedelse av typerettighet for VTOL-luftfartøyer skal ta avsnitt 1–5, og dersom 

det er relevant, avsnitt 6. 

b)  De som søker om forlengelse eller fornyelse av ferdighetskontrollen for typerettighet for VTOL-luftfartøyer, 

skal ta avsnitt 1–5, og dersom det er relevant, avsnitt 6 og/eller 7. 

c)  Elementene merket med stjerner (*) skal flys utelukkende ved hjelp av instrumenter. Dersom dette kravet ikke 

er oppfylt under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, vil typerettigheten bli begrenset til bare å gjelde 

VFR. 
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7.  Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir det 

at øvelsen er obligatorisk. 

8.  Opplæringsinnretninger for flysimulering skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom de utgjør en del av 

et godkjent typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for godkjenning av kurset: 

a)  kvalifikasjon for opplæringsinnretningene for flysimulering som angitt i del-OR, 

b)  instruktørens kvalifikasjoner. 

KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

AVSNITT 1 — Forberedelse og kontroll før flyging 

1.1  Utvendig visuell 

inspeksjon av 

VTOL-luftfartøyer; 

plassering av hver 

del og formål med 

inspeksjon 

   P    

1.2  Inspeksjon av 

førerkabin 
P —–> —–> —–>    

1.3  Startprosedyrer, 

kontroll av radio- og 

navigasjonsutstyr, 

valg og innstilling 

av navigasjons- og 

kommunikasjons-

frekvenser 

P —–> —–> —–>  M  

1.4  Taksing i samsvar 

med instrukser fra 

flygekontroll eller 

instrukser fra 

instruktør 

 P —–> —–>    

1.5  Kontroller og 

prosedyrer før start, 

herunder kontroll av 

motorkraft 

P —–> —–> —–>  M  

AVSNITT 2 — Flygemanøvrer og flygeprosedyrer 

2.1  Normale 

startprofiler i 

henhold til VFR 

Operasjoner på 

rullebanen (STOL 

og VTOL), herunder 

i sidevind 

Hevede helikopter-

landingsplasser 

Helikopterlandings-

plasser på bakkenivå 

 P —–> —–>  M  

2.2  Start med største 

tillatte startmasse 

(faktisk eller 

simulert største 

tillatte startmasse) 

 P —–>     
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

2.3.1  Avbrutt start 

under operasjoner på 

rullebanen 

under operasjoner på 

hevet helikopter-

landingsplass 

under operasjoner på 

bakkenivå 

 P —–>   M  

2.3.2  Start med simulert 

motorsvikt etter 

passering av 

beslutningspunkt: 

under operasjoner på 

rullebanen 

under operasjoner på 

hevet helikopter-

landingsplass 

under operasjoner på 

bakkenivå 

 P —–>   M  

2.4  Nedstigning i auto-

rotasjon i helikop-

termodus mot 

bakken (luftfartøyer 

skal ikke brukes i 

denne øvelsen) 

P —–> —–>   
M Bare 

FFS 
 

2.4.1  Nedstigning i auto-

rotasjon i flymodus 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

 P —–>   
M Bare 

FFS 
 

2.5  Normale landings-

profiler i henhold til 

VFR 

Operasjoner på 

rullebanen (STOL 

og VTOL) 

Hevede 

helikopterlandings-

plasser 

Helikopterlandings-

plasser på bakkenivå 

 P —–> —–>  M  

2.5.1  Landing med 

simulert motorsvikt 

etter at beslutnings-

punktet er nådd: 

under operasjoner på 

rullebanen 

under operasjoner på 

hevet helikopter-

landingsplass 

under operasjoner på 

bakkenivå 
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

2.6  Avbrutt landing eller 

landing etter 

simulert motorsvikt 

før beslutningspunkt 

 P —–>   M  

AVSNITT 3 — Normal og unormal bruk av følgende systemer og prosedyrer 

3.  Normal og unormal 

bruk av følgende 

systemer og 

prosedyrer (kan 

gjennomføres i en 

FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen): 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

3.1  Motor P —–> —–>     

3.2  Trykksystem og 

klimaanlegg (varme, 

ventilasjon) 

P —–> —–>     

3.3  Pitot-statisk system P —–> —–>     

3.4  Drivstoffsystem P —–> —–>     

3.5  Elektrisk system P —–> —–>     

3.6  Hydraulikksystem P —–> —–>     

3.7  Styreinnretnings- og 

trimsystem 
P —–> —–>     

3.8  Anti-isings-

/avisingssystem, 

blendingsbeskyttelse 

(dersom montert) 

P —–> —–>     

3.9  Autopilot/ 

flygeanviser 
P —> —>     
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

3.10  Innretninger for 

varsling eller unn-

gåelse av steiling, og 

stabilitetsøkende 

innretninger 

P —–> —–>     

3.11  Værradar, 

radiohøydemåler, 

transponder, terreng-

varslingssystem 

(dersom montert) 

P —–> —–>     

3.12  Understellsystem P —–> —–>     

3.13  Hjelpemotor P —–> —–>     

3.14  Radio, navigasjons-

utstyr, instrumenter 

og flygestyrings-

system 

P —–> —–>     

3.15  Vingeklaffsystem P —–> —–>     

AVSNITT 4 — Prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner 

4.  Prosedyrer for 

unormale situasjoner 

og nødssituasjoner 

(kan gjennomføres i 

en FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen) 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal velges 

fra dette 

avsnittet 

4.1  Brannøvelser, brann 

i motor, APU, 

lasterom, førerkabin 

samt i det elektriske 

anlegget, herunder 

evakuering, dersom 

det er relevant 

P —–> —–>     

4.2  Kontroll og fjerning 

av røyk 
P —–> —–>     

4.3  Motorsvikt, stans og 

omstart 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen), herunder 

overgang med OEI 

fra helikopter- til 

flymodus og 

omvendt 

P —–> —–>   Bare FFS  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

4.4  Drivstoffpumping 

(simulert, dersom 

montert) 

P —–> —–>     

4.5  Vindskjær ved start 

og landing 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

  P   Bare FFS  

4.6  Simulert svikt i 

kabintrykk / 

nødnedstigning 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

P —–> —–>   Bare FFS  

4.7  ACAS-hendelse 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

P —–> —–>   Bare FFS  

4.8  Arbeidsudyktig 

besetningsmedlem 
P —–> —–>     

4.9  Svikt i 

kraftoverføring 
P —–> —–>   Bare FFS  

4.10  Gjenoppretting fra 

full steiling 

(motorkraft på og 

av) eller etter 

aktivering av 

innretninger for 

steilingsvarsling i 

stignings-, 

underveis- og 

innflygings-

konfigurasjon 

(luftfartøyer skal 

ikke brukes i denne 

øvelsen) 

P —–> —–>   Bare FFS  

4.11  Andre 

nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

P —–> —–>     

AVSNITT 5 — Prosedyrer for instrumentflyging (skal utføres i IMC eller simulert IMC) 

5.1  Instrumentstart: 

overgang til 

instrumentflyging 

skal skje så snart 

som mulig etter at 

luftfartøyet er i 

luften 

P* —–>* —–>*     

5.1.1  Simulert motorsvikt 

under avgang etter 

beslutningspunkt 

P* —–>* —–>*   M*  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

5.2  Overholdelse av 

avgangs- og 

ankomstruter og 

ATC-instrukser 

P* —–>* —–>*   M*  

5.3  Venteprosedyrer P* —–>* —–>*     

5.4  Presisjonsinnflyging 

ned til en 

beslutningshøyde på 

ikke under 60 m 

(200 fot) 

P* —–>* —–>*     

5.4.1  Manuelt, uten 

flygeanviser P* —–>* —–>*   

M* (bare 

ferdighets

prøve) 

 

5.4.2  Manuelt, med 

flygeanviser 
P* —–>* —–>*     

5.4.3  Med bruk av 

autopilot 
P* —–>* —–>*     

5.4.4  Manuelt, med én 

motor simulert ute 

av drift; motorsvikt 

skal simuleres under 

siste fase av 

innflygingen før ytre 

merkefyr (OM) 

passeres, fram til 

landingsøyeblikket, 

eller til hele 

prosedyren med 

avbrutt innflyging er 

gjennomført 

P* —–>* —–>*   M*  

5.5  Ikke-

presisjonsinnflyging 

ned til minstehøyde 

for nedstigning 

MDA/H 

P* —–>* —–>*   M*  

5.6  Avbrutt innflyging 

med alle motorer i 

drift når DA/DH 

eller MDA/MDH 

nås 

P* —–>* —–>*     

5.6.1  Andre prosedyrer 

for avbrutt 

innflyging 

P* —–>* —–>*     

5.6.2  Avbrutt innflyging 

med én motor 

simulert ute av drift 

når DA/DH eller 

MDA/MDH nås 

P*     M*  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

5.7  IMC-autorotasjon 

med gjenvinning av 

motorkraft for å 

lande på rullebane i 

bare helikopter-

modus (luftfartøyer 

skal ikke brukes i 

denne øvelsen) 

P* —–>* —–>*   
M* 

Bare FFS 
 

5.8  Gjenoppretting fra 

unormale flyge-

stillinger (dette er 

avhengig av 

kvaliteten på FFS) 

P* —–>* —–>*   M*  

AVSNITT 6 —  Tilleggstillatelse for en typerettighet for instrumentinnflyginger ned til en beslutningshøyde på 

under 60 m (CAT II/III) 

6.  Tilleggstillatelse for 

en typerettighet til 

instrument-

innflyginger ned til 

en beslutningshøyde 

på under 60 m (CAT 

II/III). 

Følgende manøvrer 

og prosedyrer er 

minste opplærings-

krav for å tillate 

instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 

Under følgende 

prosedyrer for 

instrumentinn-

flyginger og 

avbrutte innflygin-

ger skal det gjøres 

bruk av alt utstyr i 

VTOL-luftfartøyet 

som kreves til 

typesertifisering av 

instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 

       

6.1  Avbrutt start ved 

minste godkjente 

RVR 

 P —–>   M*  

6.2  ILS-innflyginger 

i simulerte 

instrument-

innflygingsforhold 

ned til relevant DH, 

ved bruk av 

flygeveiled-

ningssystem. 

Standardprosedyrer 

for besetnings-

samarbeid (SOP) 

skal overholdes 

 P —–> —–>  M*  
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KATEGORIEN VTOL-

LUFTFARTØYER 
PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS PL 
FFS 

PL 

6.3  Avbrutt innflyging 

etter innflyginger 

som angitt i 6.2 når 

DH nås. 

Opplæringen skal 

også omfatte en 

avbrutt innflyging 

som skyldes 

(simulert) 

utilstrekkelig RVR, 

vindskjær, at 

luftfartøyets avvik 

overskrider 

innflygings-

begrensningene for 

vellykket innflyging, 

utstyrssvikt på 

bakken eller i 

luftfartøyet før DH 

nås, og avbrutt 

innflyging med 

simulert svikt i 

utstyr i luftfartøyet. 

 P —–> —–>  M*  

6.4  Landinger med 

visuell referanse 

etablert ved DH etter 

en instrument-

innflyging. 

Avhengig av det 

aktuelle 

flygeveilednings-

systemet skal det 

foretas en 

automatisk landing 

 P —–>   M*  

AVSNITT 7 — Tilleggsutstyr  

7.  Bruk av 

tilleggsutstyr 
 P —–> —–>    

E. Særlige krav til luftskipkategorien 

1.  Når det gjelder ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller for typerettigheter for luftskip, skal søkeren bestå avsnitt 

1–5 og 6 (dersom det er relevant) av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen. En søker som får ikke bestått på 

mer enn fem elementer, skal ta hele prøven eller kontrollen om igjen. En søker som får ikke bestått på høyst fem 

elementer, skal ta de ikke-beståtte elementene om igjen. En søker som får ikke bestått på et element ved ny prøve 

eller ny kontroll, eller ikke bestått på et annet element som allerede er bestått, skal ta hele prøven eller kontrollen 

om igjen. Alle avsnitt av ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen skal være gjennomført innen seks måneder. 

NØYAKTIGHETSKRAV VED PRAKTISK FLYGEPRØVE 

2.  Søkeren skal framvise evne til å: 

i) betjene luftskipet innenfor dets begrensninger,  

ii) gjennomføre alle manøvrer med smidighet og presisjon, 

iii) utvise god dømmekraft og flygerskjønn,  
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iv) anvende sine luftfartskunnskaper, 

v) beholde kontrollen over luftskipet til enhver tid på en slik måte at det aldri er tvil om at en prosedyre eller 

manøver utføres korrekt, 

vi) forstå og anvende prosedyrer for besetningssamarbeid og ved arbeidsudyktighet hos besetningsmedlemmer, og 

vii) kommunisere effektivt med andre besetningsmedlemmer. 

3.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til det 

luftskipet som brukes: 

a) Grenser for IFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde  + 50 fot/– 0 fot 

Minstehøyde for nedstigning  + 50 fot/– 0 fot 

 Flyging på trekk: 

ved hjelp av radionavigasjon  ± 5° 

Presisjonsinnflyging  halvskala utslag, asimut og glidebane 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

b) Grenser for VFR-flyging: 

 Høyde: 

Generelt  ± 100 fot 

 Kurs: 

Normal flyging  ± 5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner  ± 10° 

INNHOLD I OPPLÆRINGEN, FERDIGHETSPRØVEN/FERDIGHETSKONTROLLEN 

4.  Med følgende symboler menes: 

P = Opplæring som fartøysjef (PIC) eller styrmann og som PF og PNF i forbindelse med utstedelse av en 

typerettighet, etter hva som er relevant. 

5.  Den praktiske opplæringen skal gjennomføres med minst den typen utstyr som er vist som (P), men den kan også 

gjennomføres med en mer avansert type utstyr, som vist med pilen (—–>).  
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6.  Følgende forkortelser benyttes til å angi hvilken type opplæringsutstyr som er brukt: 

FFS = Flysimulator 

FTD = Flygeopplæringsinnretning 

OTD = Annen opplæringsinnretning 

As = Luftskip 

a)  Søkere til ferdighetsprøven for utstedelse av typerettighet for luftskip skal ta avsnitt 1–5, og dersom det er 

relevant, avsnitt 6. 

b)  Søkere til forlengelse eller fornyelse av ferdighetskontrollen for typerettighet for luftskip skal ta avsnitt 1–5, 

og dersom det er relevant, avsnitt 6. 

c)  Elementene merket med stjerner (*) skal flys utelukkende ved hjelp av instrumenter. Dersom dette kravet ikke 

er oppfylt under ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen, vil typerettigheten bli begrenset til bare å gjelde 

VFR. 

7.  Dersom bokstaven «M» («Mandatory») er oppført i kolonnen for ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll, angir det 

at øvelsen er obligatorisk. 

8.  Opplæringsinnretninger for flysimulering skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom de utgjør en del av 

et typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for kurset: 

a)  kvalifikasjon for opplæringsinnretningene for flysimulering som angitt i del-OR, 

b)  instruktørens kvalifikasjoner. 

KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 1 — Forberedelse og kontroll før flyging 

1.1  Inspeksjon før 

flyging 
   P    

1.2  Inspeksjon av 

førerkabin 
P —–> —–> —–>    

1.3  Startprosedyrer, 

kontroll av radio- og 

navigasjonsutstyr, 

valg og innstilling 

av navigasjons- og 

kommunikasjons-

frekvenser 

 P —–> —–>  M  

1.4  Prosedyre for 

frigjøring fra masten 

og manøvrering på 

bakken 

  P —–>  M  
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

1.5  Kontroller og 

prosedyrer før start 
P —–> —–> —–>  M  

AVSNITT 2 — Flygemanøvrer og flygeprosedyrer 

2.1  Normalstartprofil i 

henhold til VFR 
  P —–>  M  

2.2  Start med simulert 

motorsvikt 
  P —–>  M  

2.3  Start med last > 0 

(tung start) 
  P —–>    

2.4  Start med last < 0 

(lett start) 
  P —–>    

2.5  Prosedyre for 

normal stigning 
  P —–>    

2.6  Stigning til 

trykkhøyde 
  P —–>    

2.7  Gjenkjenning av 

trykkhøyde 
  P —–>    

2.8  Flyging i eller like 

ved trykkhøyde 
  P —–>  M  

2.9  Normal nedstigning 

og innflyging 
  P —–>    

2.10  Normal 

landingsprofil i 

henhold til VFR 

  P —–>  M  

2.11  Landing med last 

> 0 (tung landing) 
  P —–>  M  

2.12  Landing med last 

< 0 (lett landing) 
  P —–>  M  

Åpen        
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 3 — Normal og unormal bruk av følgende systemer og prosedyrer 

3.  Normal og unormal 

bruk av følgende 

systemer og 

prosedyrer (kan 

gjennomføres i en 

FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen): 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal 

velges fra 

dette 

avsnittet 

3.1  Motor P —–> —–> —–>    

3.2  Trykksetting av 

kammer 
P —–> —–> —–>    

3.3  Pitot-statisk system P —–> —–> —–>    

3.4  Drivstoffsystem P —–> —–> —–>    

3.5  Elektrisk system P —–> —–> —–>    

3.6  Hydraulikksystem P —–> —–> —–>    

3.7  Styreinnretnings- og 

trimsystem 
P —–> —–> —–>    

3.8  Gassbeholdersystem P —–> —–> —–>    

3.9  Autopilot/ 

flygeanviser 
P —> —> —–>    

3.10  Stabilitetsøkende 

innretninger 
P —–> —–> —–>    

3.11  Værradar, 

radiohøydemåler, 

transponder, 

terrengvarslings-

system (dersom 

montert) 

P —–> —–> —–>    

3.12  Understellsystem P —–> —–> —–>    
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

3.13  Hjelpemotor P —–> —–> —–>    

3.14  Radio, 

navigasjonsutstyr, 

instrumenter og 

flygestyringssystem 

P —–> —–> —–>    

Åpen        

AVSNITT 4 — Prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner 

4.  Prosedyrer for 

unormale 

situasjoner og 

nødssituasjoner 

 (kan gjennomføres i 

en FSTD som er 

kvalifisert for 

øvelsen) 

     M 

Minst tre 

punkter 

skal 

velges fra 

dette 

avsnittet 

4.1  Brannøvelser, brann 

i motor, APU, 

lasterom, førerkabin 

samt i det elektriske 

anlegget, herunder 

evakuering, dersom 

det er relevant 

P —–> —–> —–>    

4.2  Kontroll og fjerning 

av røyk 
P —–> —–> —–>    

4.3  Motorsvikt, stans og 

omstart 

 I bestemte faser av 

en flyging, herunder 

svikt i flere motorer 

P —–> —–> —–>    

4.4  Arbeidsudyktig 

besetningsmedlem 
P —–> —–> —–>    

4.5  Svikt i kraft-

overføring/girkasse 
P —–> —–> —–>  Bare FFS  

4.6  Andre 

nødprosedyrer som 

beskrevet i relevant 

flygehåndbok 

P —–> —–> —–>    
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 5 — Prosedyrer for instrumentflyging (skal utføres i IMC eller simulert IMC) 

5.1  Instrumentstart: 

overgang til 

instrumentflyging 

skal skje så snart 

som mulig etter at 

luftfartøyet er i 

luften 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.1.1  Simulert motorsvikt 

under avgang 
P* —–>* —–>* —–>*  M*  

5.2  Overholdelse av 

avgangs- og 

ankomstruter og 

ATC-instrukser 

P* —–>* —–> —–>*  M*  

5.3  Venteprosedyrer P* —–>* —–>* —–>*    

5.4  Presisjonsinnflyging 

ned til en 

beslutningshøyde på 

ikke under 60 m 

(200 fot) 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.4.1  Manuelt, uten 

flygeanviser 
P* —–>* —–>* —–>*  

M* 

(Bare 

ferdighets

prøve) 

 

5.4.2  Manuelt, med 

flygeanviser 
P* —–>* —–>* —–>*    

5.4.3  Med bruk av 

autopilot 
P* —–>* —–>* —–>*    

5.4.4  Manuelt, med én 

motor simulert ute 

av drift; motorsvikt 

skal simuleres under 

siste fase av 

innflygingen før 

ytre merkefyr (OM) 

passeres, fram til 

landingsøyeblikket, 

eller til hele 

prosedyren med 

avbrutt innflyging er 

gjennomført 

P* —–>* —–>* —–>*  M*  

5.5  Ikke-

presisjonsinnflyging 

ned til minstehøyde 

for nedstigning 

MDA/H 

P* —–>* —–>* —–>*  M*  
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

5.6  Avbrutt innflyging 

med alle motorer i 

drift når DA/DH 

eller MDA/MDH 

nås 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.6.1  Andre prosedyrer 

for avbrutt 

innflyging 

P* —–>* —–>* —–>*    

5.6.2  Avbrutt innflyging 

med én motor 

simulert ute av drift 

når DA/DH eller 

MDA/MDH nås 

P*     M*  

5.7  Gjenoppretting fra 

unormale 

flygestillinger 

 (dette er avhengig 

av kvaliteten på 

FFS) 

P* —–>* —–>* —–>*  M*  

AVSNITT 6 —  Tilleggstillatelse for en typerettighet til instrumentinnflyginger ned til en beslutningshøyde på 

under 60 m (CAT II/III) 

6.  Tilleggstillatelse for 

en typerettighet til 

instrument-

innflyginger ned til 

en beslutningshøyde 

på under 60 m 

(CAT II/III). 

 Følgende manøvrer 

og prosedyrer er 

minste 

opplæringskrav for 

å tillate instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 

Under følgende 

prosedyrer for 

instrument-

innflyginger og 

avbrutte 

innflyginger skal det 

gjøres bruk av alt 

utstyr i luftskipet 

som kreves til 

typesertifisering av 

instrument-

innflyginger ned til 

en DH på under 

60 m (200 fot). 
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KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

6.1  Avbrutt start ved 

minste godkjente 

RVR 

 P —–>   M*  

6.2  ILS-innflyginger 

 I simulerte 

instrument-

innflygingsforhold 

ned til relevant DH 

ved bruk av flyge-

veiledningssystem. 

Standardprosedyrer 

for besetnings-

samarbeid (SOP) 

skal overholdes  

 P —–>   M*  

6.3  Avbrutt innflyging 

 Etter innflyginger 

som angitt i 6.2  når 

DH nås. 

 Opplæringen skal 

også omfatte en 

avbrutt innflyging 

som skyldes 

(simulert) 

utilstrekkelig RVR, 

vindskjær, at 

luftfartøyets avvik 

overskrider 

innflygings-

begrensningene for 

vellykket 

innflyging, 

utstyrssvikt på 

bakken eller i 

luftfartøyet før DH 

nås, og avbrutt 

innflyging med 

simulert svikt i 

utstyr i luftfartøyet. 

 P —–>   M*  

6.4  Landing(er) 

 Med visuell 

referanse etablert 

ved DH etter en 

instrument-

innflyging. 

Avhengig av det 

aktuelle flyge-

veiledningssystemet 

skal det foretas en 

automatisk landing 

 P —–>   M*  



Nr. 62/306 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

KATEGORIEN LUFTSKIP PRAKTISK OPPLÆRING 

FERDIGHETSPRØVE 

ELLER FERDIGHETS-

KONTROLL 

Manøvrer/prosedyrer 

    
Instruktørs 

initialer ved 

fullført 

opplæring 

Kontr. i Kontrol-

lantens 

initialer ved 

fullført 

prøve 

OTD FTD FFS As 
FFS 

As 

AVSNITT 7 — Tilleggsutstyr 

7.  Bruk av 

tilleggsutstyr 
 P —–>     
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VEDLEGG II 

VILKÅR FOR KONVERTERING AV EKSISTERENDE NASJONALE SERTIFIKATER OG 

RETTIGHETER FOR FLY OG HELIKOPTRE 

A. FLY 

1. Flygersertifikater 

Et flygersertifikat som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-sertifikat, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 

a)  når det gjelder ATPL(A) og CPL(A), ved en ferdighetskontroll oppfylle kravene i henhold til del-FCL til 

forlengelse av type-/klasse- og instrumentrettighet som er relevante for de særskilte rettighetene som er knyttet 

til søkerens sertifikat, 

b)  framvise kjennskap til de relevante delene av del-OPS og del-FCL, 

c)  framvise språkferdighet i samsvar med FCL.055, 

d)  oppfylle kravene angitt i tabellen nedenfor: 

Nasjonalt sertifikat 
Samlet antall 

flytimer 
Eventuelle tilleggskrav 

Erstattes med 

følgende del-FCL-

sertifikat og vilkår 

(dersom relevant) 

Oppheving av vilkår  

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

ATPL(A) > 1500 som PIC 

på fly med flere 

flygere 

Ingen ATPL(A) Ikke relevant a) 

ATPL(A) > 1500 på fly med 

flere flygere 

Ingen Som i rad c) 

kolonne 4 

Som i rad c) 

kolonne 5 

b) 

ATPL(A) > 500 på fly med 

flere flygere 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som påkrevd 

i FCL.515 

ATPL(A), med 

typerettighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne til å 

fungere som PIC 

som påkrevd i 

tillegg 9 til del-

FCL 

c) 

CPL/IR(A) og 

bestått en ICAO 

ATPL-teoriprøve i 

den medlemsstaten 

der sertifikatet er 

utstedt 

 i) Framvise 

kunnskap om 

planlegging av 

og ytelse under 

flyging som 

påkrevd i 

FCL.310 og 

FCL.615 b) 

ii) Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A c) 

CPL/IR(A) med 

godskriving av 

ATPL-teori 

Ikke relevant d) 

CPL/IR(A) > 500 på fly med 

flere flygere, eller 

på flyginger med 

flere flygere på fly 

med én flyger i 

kortdistanse-

kategori CS-23 

eller tilsvarende i 

samsvar med 

kravene i del-OPS 

for kommersiell 

lufttransport 

i) Bestå en 

eksamen for 

ATPL(A)-

kunnskap i 

medlemsstaten 

der sertifikatet 

er utstedt(*) 

ii) Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A c) 

CPL/IR(A) med 

godskriving av 

ATPL-teori 

Ikke relevant e) 

  



Nr. 62/308 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

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

CPL/IR(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Ingen CPL/IR(A), med 

type-/klasseret-

tighet begrenset til 

fly med én flyger 

f) 

CPL/IR(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging for CPL/IR-

nivå 

Som kolonne  

4 rad f) 

Oppnå 

typerettighet til 

flyging med flere 

flygere i samsvar 

med del-FCL 

g) 

CPL(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Nattflygingsret-

tighet, dersom 

relevant 

CPL(A), med type-

/klasserettighet 

begrenset til fly 

med én flyger 

h) 

CPL(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

i) Nattflygings-

rettighet, dersom

relevant

ii) Framvise 

kunnskap om

planlegging av 

og ytelse under 

flyging som

påkrevd i

FCL.310 

Som kolonne  

4 rad h) 

i) 

PPL/IR(A) ≥ 75 i samsvar 

med IFR 

Nattflygings-

rettighet dersom 

særskilte 

nattflygings-

rettigheter ikke er 

inkludert i 

instrumentret-

tigheten 

PPL/IR(A) (IR 

begrenset til PPL) 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som 

påkrevd i FCL.615 

b) 

j) 

PPL(A) ≥ 70 på fly Demonstrere bruk 

av radionaviga-

sjonsutstyr 

PPL(A) k) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for fly med flere flygere, er ikke pålagt å ha bestått eksamen i 

ATPL(A)-teori så lenge de fortsetter å fly samme flytype, men vil da ikke få godskrevet ATPL(A)-teori for et del-FCL-

sertifikat. Dersom de trenger en annen typerettighet for et annet fly med flere flygere, skal de oppfylle kravene i kolonne 

(3), rad (e)(i) i tabellen ovenfor. 

2. Instruktørbevis

Et instruktørbevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-bevis, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav:

Nasjonalt bevis eller 

nasjonale særskilte 

rettigheter 

Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende del-

FCL-bevis 

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

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/

CRI(A) 

Som påkrevd i henhold 

til del-FCL for det 

relevante beviset 

Ikke relevant FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ 

CRI(A) 
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3. SFI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-FCL-

bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller følgende krav: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende del-

FCL-bevis 

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

SFI(A) > 1500 timer som 

flyger på MPA 

i) Inneha eller ha innehatt et CPL, 

MPL eller ATPL for fly, 

utstedt av en medlemsstat, 

ii) Ha fullført flysimulatordelen 

av det relevante typeret-

tighetskurset, herunder MCC. 

SFI(A) 

SFI(A) Tre års nylig erfaring 

som en SFI 

Ha fullført flysimulatordelen av det 

relevante typerettighetskurset, 

herunder MCC. 

SFI(A) 

Konverteringen skal være gyldig i høyst tre år. Forlengelse forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er 

oppfylt. 

4. STI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene i vedkommende stat, kan 

konverteres til et del-FCL-bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller kravene i tabellen nedenfor: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav Erstattes med følgende bevis 

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

STI(A) > 500 timer som flyger 

på SPA 

i) Inneha eller ha innehatt et 

flygersertifikat utstedt av en 

medlemsstat, 

ii) Ha fullført en ferdighets-

kontroll i samsvar med 

tillegg 9 til del-FCL i en FSTD 

som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(A) 

STI(A) Tre års nylig erfaring 

som en STI 

Ha fullført en ferdighetskontroll i 

samsvar med tillegg 9 til del-FCL i 

en FSTD som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(A) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

B. HELIKOPTRE 

1. Flygersertifikater 

Et flygersertifikat som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-sertifikat, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 

a)  ved en ferdighetskontroll oppfylle kravene i henhold til del-FCL til forlengelse av type- og instrumentrettighet 

som er relevante for de særskilte rettighetene som er knyttet til søkerens sertifikat, 

b)  framvise kjennskap til de relevante delene av del-OPS og del-FCL, 

c)  framvise språkferdighet i samsvar med FCL.055,  
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d)  oppfylle kravene angitt i tabellen nedenfor: 

Nasjonalt sertifikat 
Samlet antall 

flytimer 
Eventuelle tilleggskrav 

Erstattes med 

følgende del-FCL-

sertifikat og vilkår 

(dersom relevant) 

Oppheving av vilkår  

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

ATPL(H) med 

gyldig IR(H) 

> 1000 som PIC 

på helikoptre med 

flere flygere 

Ingen ATPL(H) og IR Ikke relevant a) 

ATPL(H) uten 

særskilte IR(H)-

rettigheter 

> 1000 som PIC 

på helikoptre med 

flere flygere 

Ingen ATPL(H)  b) 

ATPL(H) med 

gyldig IR(H) 

> 1000 på 

helikoptre med 

flere flygere 

Ingen ATPL(H), og IR 

med typerettighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne til å 

fungere som PIC 

som påkrevd i 

tillegg 9 til del-

FCL 

c) 

ATPL(H) uten 

særskilte IR(H)-

rettigheter 

> 1000 på 

helikoptre med 

flere flygere 

Ingen ATPL(H), 

typerettighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne til å 

fungere som PIC 

som påkrevd i 

tillegg 9 til del-

FCL 

d) 

ATPL(H) med 

gyldig IR(H) 

> 500 på 

helikoptre med 

flere flygere 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som påkrevd 

i FCL.515 og 

FCL.615 b) 

Som kolonne 4 rad 

c) 

Som kolonne 5 rad 

c) 

e) 

ATPL(H) uten 

særskilte IR(H)-

rettigheter 

> 500 på 

helikoptre med 

flere flygere 

Som kolonne 3 rad 

e) 

Som kolonne 4 rad 

d) 

Som kolonne 5 rad 

d) 

f) 

CPL/IR(H) og 

bestått en ICAO 

ATPL(H)-

teoriprøve i 

medlemsstaten der 

sertifikatet er 

utstedt 

 i)  Framvise 

kunnskap om 

planlegging av 

og ytelse under 

flyging som 

påkrevd i 

FCL.310 og 

FCL.615 b) 

ii)  oppfylle 

resterende krav 

i FCL.720.H b) 

CPL/IR(H) med 

godskriving av 

ATPL(H)-teori, 

forutsatt at ICAO 

ATPL(H)-

teoriprøven 

vurderes å være på 

del-FCL ATPL-

nivå 

Ikke relevant g) 

CPL/IR(H) > 500 timer på 

helikoptre med 

flere flygere 

i)  Bestå en 

eksamen i del-

FCL ATPL(H)-

teori i 

medlemsstaten 

der sertifikatet 

er utstedt(*) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav 

i FCL.720.H b) 

CPL/IR(H) med 

godskriving av del-

FCL ATPL(H)-

teori 

Ikke relevant h) 
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(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL/IR(H) > 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Ingen CPL/IR(H) med 

typerettigheter 

begrenset til 

helikoptre med én 

flyger 

Oppnå 

typerettighet til 

flyging med flere 

flygere i samsvar 

med del-FCL 

i) 

CPL/IR(H) < 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som påkrevd 

i FCL.310 og 

FCL.615 b) 

Som kolonne 4  

rad i) 

j) 

CPL(H) > 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Nattflygings-

rettighet 

CPL(H) med 

typerettigheter 

begrenset til 

helikoptre med én 

flyger 

k) 

CPL(H) < 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Nattflygings-

rettighet, framvise 

kunnskap om 

planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 

Som kolonne 4  

rad k) 

l) 

CPL(H) 

Uten nattflygings-

rettighet 

> 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

 Som i kolonne 4 

rad k) og begrenset 

til VFR-dagflyging 

Oppnå 

typerettighet til 

flyging med flere 

flygere i samsvar 

med del-FCL og en 

nattflygings-

rettighet 

m) 

CPL(H) 

Uten nattflygings-

rettighet 

< 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som påkrevd 

i FCL.310 

Som i kolonne 4 

rad k) og begrenset 

til VFR-dagflyging 

n) 

PPL/IR(H) ≥ 75 i samsvar 

med IFR 

Nattflygings-

rettighet, dersom 

særskilte 

nattflygings-

rettigheter ikke er 

inkludert i 

instrumentret-

tigheten 

PPL/IR(H) (IR 

begrenset til PPL) 

Framvise kunnskap 

om planlegging av 

og ytelse under 

flyging som på-

krevd i FCL.615 b) 

o) 

PPL(H) ≥ 75 på helikoptre Demonstrere bruk 

av radionaviga-

sjonsutstyr 

PPL(H)  p) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for fly med flere flygere, er ikke pålagt å ha bestått eksamen i 

ATPL(A)-teori så lenge de fortsetter å fly samme flytype, men vil da ikke få godskrevet ATPL(A)-teori for et del-FCL-

sertifikat. Dersom de trenger en annen typerettighet for et annet fly med flere flygere, skal de oppfylle kravene i kolonne 

(3), rad (e)(i) i tabellen ovenfor. 

2. Instruktørbevis 

Et instruktørbevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-

FCL-bevis, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav:  
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Nasjonalt bevis eller 

nasjonale særskilte 

rettigheter 

Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende 

bevis 

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

FI(H)/IRI(H)/TRI(H) Som påkrevd i 

henhold til del-FCL 

for det relevante 

beviset 

 FI(H)/IRI(H)/TRI(H)(*) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

3. SFI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene, skal konverteres til et del-FCL-

bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller følgende krav: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav Erstattes med følgende bevis 

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

SFI(H) > 1000 timer som 

flyger på MPH 

i) Inneha eller ha innehatt et 

CPL, MPL eller ATPL utstedt 

av en medlemsstat, 

ii) Ha fullført flysimulatordelen 

av det relevante typeret-

tighetskurset, herunder MCC. 

SFI(H) 

SFI(H) Tre års nylig erfaring 

som en SFI 

Ha fullført simulatordelen av det 

relevante typerettighetskurset, 

herunder MCC. 

SFI(H) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

4. STI-bevis 

Et SFI-bevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med de nasjonale kravene i vedkommende stat, kan 

konverteres til et del-FCL-bevis, forutsatt at innehaveren oppfyller kravene i tabellen nedenfor: 

Nasjonalt bevis Erfaring Eventuelle tilleggskrav 
Erstattes med følgende 

bevis 

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

STI(H) > 500 timer som 

flyger på SPH 

i) Inneha eller ha innehatt et 

flygersertifikat utstedt av en 

medlemsstat, 

ii) Ha fullført en ferdighets-

kontroll i samsvar med 

tillegg 9 til del-FCL i en FSTD 

som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(H) 

STI(H) Tre års nylig erfaring 

som en STI 

Ha fullført en ferdighetskontroll i 

samsvar med tillegg 9 til del-FCL i 

en FSTD som er relevant for 

instruksjonen. 

STI(H) 

Forlengelse av beviset forutsetter at de relevante kravene angitt i del-FCL er oppfylt. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

VILKÅR FOR GODKJENNING AV SERTIFIKATER UTSTEDT AV ELLER PÅ VEGNE AV 

TREDJESTATER 

A. VALIDERING AV SERTIFIKATER 

Generelt 

1.  Et flygersertifikat som er utstedt av en tredjestat i samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan 

erklæres gyldig av vedkommende myndighet i en medlemsstat. 

 Flygere skal sende søknad til vedkommende myndighet i sin bosteds- eller etableringsstat, eller dersom de ikke har 

bosted på medlemsstatenes territorium, der operatøren som de utfører eller har til hensikt å utføre flyginger for, har 

sitt hovedforetak. 

2.  Et sertifikat kan erklæres gyldig for høyst ett år, forutsatt at grunnsertifikatet fortsatt er gyldig. 

 Denne perioden kan bare forlenges én gang av vedkommende myndighet som utstedte valideringen, dersom 

flygeren i løpet av det tidsrommet valideringen gjelder for, har søkt om eller gjennomgår opplæring for utstedelse 

av et sertifikat i samsvar med del-FCL. Denne forlengelsen skal dekke det tidsrommet som er nødvendig for at 

sertifikatet skal kunne utstedes i samsvar med del-FCL. 

 Innehaverne av et sertifikat som er godkjent av en medlemsstat, skal utøve sine særskilte rettigheter i samsvar med 

kravene angitt i del-FCL. 

Flygersertifikater for kommersiell lufttransport og annen kommersiell virksomhet 

3.  Når det gjelder flygersertifikater for kommersiell lufttransport og annen kommersiell virksomhet, skal innehaveren 

oppfylle følgende krav: 

a)  ved en ferdighetsprøve oppfylle kravene i henhold til del-FCL til forlengelse av type- eller klasserettighet som 

er relevante for de særskilte rettighetene som er knyttet til søkerens sertifikat, 

b)  framvise at vedkommende har kjennskap til de relevante delene av del-OPS og del-FCL, 

c)  framvise at vedkommende har kunnskap i engelsk i samsvar med FCL.055, 

d)  inneha en gyldig legeattest av klasse 1 utstedt i samsvar med del-MED, 

e)  når det gjelder fly, oppfylle kravene til erfaring angitt i tabellen nedenfor: 

Sertifikat Samlet antall flytimer Særskilte rettigheter  

(1) (2) (3)  

ATPL(A) > 1500 timer som PIC på fly med 

flere flygere 

Kommersiell lufttransport i fly med 

flere flygere som PIC 

a) 

ATPL(A) eller 

CPL(A)/IR(*) 

> 1500 timer som PIC eller 

styrmann på fly med flere flygere i 

samsvar med driftskrav 

Kommersiell lufttransport i fly med 

flere flygere som styrmann 

b) 

CPL(A)/IR > 1000 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport etter at 

IR er oppnådd 

Kommersiell lufttransport i fly med 

én flyger som PIC 

c) 

CPL(A)/IR > 1000 timer som PIC eller 

styrmann på fly med én flyger i 

samsvar med driftskrav 

Kommersiell lufttransport i fly med 

én flyger som styrmann i samsvar 

med del-OPS 

d) 

ATPL(A), CPL (A)/IR, 

CPL(A) 

> 700 timer i andre fly enn TMG, 

herunder 200 timer i den rollen som 

søknaden om godkjenning gjelder, 

hvorav 50 timer i den rollen i de 

siste tolv månedene 

Utøvelse av særskilte rettigheter i 

fly i annen flyging enn kommersiell 

lufttransport 

e) 
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(1) (2) (3)  

CPL(A) > 1500 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport, herunder 

500 timer i flyging med sjøfly 

Kommersiell lufttransport i fly med 

én flyger som PIC 

f) 

(*) CPL(A)/IR-innehavere på fly med flere flygere skal ha framvist et kunnskapsnivå tilsvarende ICAO ATPL(A) før 

godkjenning gis. 

f)  når det gjelder helikoptre, oppfylle kravene til erfaring angitt i tabellen nedenfor: 

Sertifikat Samlet antall flytimer Særskilte rettigheter  

(1) (2) (3)  

ATPL(H) med gyldig IR > 1000 timer som PIC på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

PIC i VFR- og IFR-flyging 

a) 

ATPL(H) uten særskilte IR-

rettigheter 

> 1000 timer som PIC på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

PIC i VFR-flyging 

b) 

ATPL(H) med gyldig IR > 1 000 timer som flyger på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

styrmann i VFR- og IFR-flyging 

c) 

ATPL(H) uten særskilte IR-

rettigheter 

> 1 000 timer som flyger på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

styrmann i VFR-flyging 

d) 

CPL(H)/IR(*) > 1 000 timer som flyger på 

helikoptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med flere flygere som 

styrmann 

e) 

CPL(H)/IR > 1000 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport etter at 

IR er oppnådd 

Kommersiell lufttransport i 

helikoptre med én flyger som PIC 

f) 

ATPL(H) med eller uten 

særskilte IR-rettigheter, 

CPL(H)/IR, CPL(H) 

> 700 timer i andre helikoptre enn 

slike som er sertifisert i henhold til 

CS-27/29 eller tilsvarende, 

herunder 200 timer i den rollen 

søknaden om godkjenning gjelder, 

hvorav 50 timer i den rollen i de 

siste tolv månedene 

Utøvelse av særskilte rettigheter i 

helikoptre i annen flyging enn 

kommersiell lufttransport 

g) 

(*) CPL(H)/IR-innehavere på helikoptre med flere flygere skal ha framvist et kunnskapsnivå tilsvarende ICAO ATPL-nivå før 

godkjenning gis. 

Flygersertifikater for ikke-kommersiell virksomhet med en instrumentrettighet 

4.  Når det gjelder private flygersertifikater med en instrumentrettighet, eller CPL- og ATPL-sertifikater med en 

instrumentrettighet der flygerne har til hensikt bare å utøve private særskilte flygerrettigheter, skal innehaveren 

oppfylle følgende krav: 

a)  fullføre ferdighetsprøven for instrumentrettigheten og de type- eller klasserettighetene som er relevante for de 

særskilte rettighetene som er knyttet til sertifikatet, i samsvar med tillegg 7 og tillegg 9 til del-FCL, 

b)  framvise at vedkommende har kunnskap i luftfartslovgivning, flyværkoder, planlegging av og ytelse under 

flyging (IR) og menneskelig yteevne, 

c)  framvise at vedkommende har kunnskap i engelsk i samsvar med FCL.055, 

d)  inneha en gyldig legeattest av klasse 2 utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

e)  ha minst 100 timer instrumentflyging som fartøysjef i den relevante luftfartøykategorien.  
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Flygersertifikater for ikke-kommersiell virksomhet uten en instrumentrettighet 

5.  Når det gjelder private flygersertifikater eller CPL- og ATPL-sertifikater uten en instrumentrettighet der flygeren 

har til hensikt bare å utøve private særskilte flygerrettigheter, skal innehaveren oppfylle følgende krav: 

a)  framvise at vedkommende har kunnskap i luftfartslovgivning og menneskelig yteevne, 

b)  bestå PPL-ferdighetsprøven som angitt i del-FCL, 

c)  oppfylle de relevante kravene i del-FCL til utstedelse av en type- eller klasserettighet som er relevant for de 

særskilte rettighetene som er knyttet til sertifikatet, 

d)  inneha minst en gyldig legeattest av klasse 2 utstedt i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

e)  framvise at vedkommende har språkferdigheter i samsvar med FCL.055, 

f)  ha minst 100 timer som flyger i den relevante luftfartøykategorien. 

Validering av flygersertifikater for spesifikke oppgaver av begrenset varighet 

6.  Uten hensyn til bestemmelsene i avsnittene ovenfor kan medlemsstatene når det gjelder fabrikkflyginger, 

godkjenne et sertifikat utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, i høyst tolv 

måneder når det gjelder spesifikke oppgaver av begrenset varighet, for eksempel instruksjonsflyginger med sikte på 

første ibruktaking, demonstrasjons-, overførings- eller testflyginger, forutsatt at søkeren oppfyller følgende krav: 

a)  innehar et relevant sertifikat og en legeattest og tilknyttede rettigheter eller kvalifikasjoner utstedt i samsvar 

med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, 

b)  er direkte eller indirekte ansatt av en flyprodusent. 

 I dette tilfelle skal innehaverens særskilte rettigheter begrenses til å utføre flygeundervisning og testflyginger i 

forbindelse med førstegangsutstedelse av typerettigheter, tilsyn med førstegangs linjeflyging av operatørens flygere, 

leveranse av overføringsflyginger, førstegangs linjeflyging, demonstrasjonsflyginger eller testflyginger. 

B. KONVERTERING AV SERTIFIKATER 

1.  Et PPL/BPL/SPL-sertifikat, et CPL- eller ATPL-sertifikat som er utstedt av en tredjestat i samsvar med kravene i 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan av vedkommende myndighet i en medlemsstat konverteres til del-FCL 

PPL/BPL/SPL med klasse- eller typerettighet for én flyger. 

 Flygeren skal sende søknad til vedkommende myndighet i sin bosteds- eller etableringsstat. 

2.  Innehaveren av sertifikatet skal oppfylle følgende minstekrav for den relevante luftfartøykategorien: 

a)  bestå en skriftlig eksamen i luftfartslovgivning og menneskelig yteevne, 

b)  bestå PPL-, BPL- eller SPL-ferdighetsprøven, etter hva som er relevant, i samsvar med del-FCL, 

c)  oppfylle kravene til utstedelse av den relevante klasse- eller typerettigheten i samsvar med kapittel H, 

d)  inneha minst en legeattest av klasse 2 utstedt i samsvar med del-MED, 

e)  framvise at vedkommende har språkferdigheter i samsvar med FCL.055, 

f)  ha fullført minst 100 timers flygetid som flyger. 

C. GODKJENNING AV KLASSE- OG TYPERETTIGHETER 

1.  En gyldig klasse- eller typerettighet i et sertifikat som er utstedt av en tredjestat, kan innføres i et del-FCL-sertifikat 

forutsatt at søkeren: 

a)  oppfyller kravene til erfaring og forutsetningene for utstedelse av den relevante type- eller klasserettigheten i 

samsvar med del-FCL, 

b)  består den relevante ferdighetsprøven for utstedelse av den relevante type- eller klasserettigheten i samsvar med 

del-FCL, 

c)  er i aktiv tjeneste som flyger, 
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d)  har minst 

i) når det gjelder klasserettigheter for fly, 100 timers flygeerfaring som flyger i den klassen, 

ii) når det gjelder typerettigheter for fly, 500 timers flygeerfaring som flyger i den typen, 

iii) når det gjelder enmotorshelikoptre med en største sertifiserte startmasse på høyst 3175 kg, 100 timers 

flygeerfaring som flyger i den typen, 

iv) når det gjelder alle andre helikoptre, 350 timers flygeerfaring som flyger i den klassen. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

[DEL-MED] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

AVSNITT 1 

Generelt 

MED.A.001 Vedkommende myndighet 

I denne delen menes med vedkommende myndighet: 

a)  for flymedisinske sentre (AeMC): 

1)  myndigheten utpekt av medlemsstaten der det flymedisinske senteret har sitt hovedforetak, 

2)  Byrået, dersom det flymedisinske senteret ligger i en tredjestat, 

b)  for flyleger (AME): 

1)  myndigheten utpekt av medlemsstaten der flylegene har sin hovedpraksis, 

2)  dersom flylegens hovedpraksis ligger i en tredjestat, myndigheten utpekt av medlemsstaten som flylegen sender 

søknad til om utstedelse av sertifikat som flylege (AME-sertifikat), 

c)  for allmennpraktiserende leger, myndigheten utpekt av medlemsstaten som den allmennpraktiserende legen melder 

sin virksomhet til, 

d)  for arbeidsmedisinere som vurderer den medisinske skikketheten til kabinbesetningen, myndigheten utpekt av 

medlemsstaten som arbeidsmedisineren melder sin virksomhet til. 

MED.A.005 Virkeområde 

I denne delen fastsettes krav til: 

a)  utstedelse, gyldighet, forlengelse og fornyelse av den legeattesten som kreves for å utøve de særskilte rettighetene i 

et flygersertifikat eller til en flygerelev, 

b)  den medisinske skikketheten til kabinbesetningen, 

c)  sertifisering av flyleger, og 

d)  allmennpraktiserende legers og arbeidsmedisineres kvalifikasjoner. 

MED.A.010 Definisjoner 

I denne delen menes med: 

–  «bekreftet medisinsk konklusjon» den konklusjonen som én eller flere medisinske sakkyndige trekker, og som den 

sertifikatutstedende myndigheten kan godta på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier i det 

aktuelle tilfellet, ved behov i samråd med flygeoperatører eller andre sakkyndige, 

–  «vurdering» konklusjonen om en persons medisinske skikkethet basert på en vurdering av personens sykehistorie 

og/eller flymedisinske undersøkelse i henhold til kravene i denne delen, og ytterligere undersøkelser etter behov, 

og/eller medisinske prøver som, men ikke begrenset til, EKG, blodtrykksmåling, blodprøver, røntgen, 

–  «fargesyngodkjent» en søkers evne til å kunne skjelne mellom de fargene som brukes i flynavigasjon og korrekt 

gjenkjenne de fargede lysene som brukes i luftfarten, 

–  «øyespesialist» en øyelege eller en spesialist innenfor optometri og som er utdannet til å gjenkjenne patologiske 

tilstander,  
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–  «undersøkelse» en inspeksjon, palpering, perkusjon, auskultasjon eller andre former for utredning, særlig med sikte 

på å diagnostisere sykdom, 

–  «utredning» en vurdering av en mistenkt patologisk tilstand hos en søker ved hjelp av undersøkelser og prøver med 

sikte på å bekrefte forekomst eller fravær av en medisinsk tilstand, 

–  «sertifikatutstedende myndighet» vedkommende myndighet i medlemsstaten som utstedte sertifikatet, eller som en 

person inngir søknad om utstedelse av sertifikat til, eller når en person ennå ikke har søkt om utstedelse av et 

sertifikat, vedkommende myndighet i samsvar med denne delen, 

–  «begrensning» et vilkår som er pålagt en legeattest, et sertifikat eller en legeerklæring for kabinbesetning, som skal 

overholdes ved utøvelsen av de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet eller attesten for kabinbesetning, 

–  «brytningsfeil» avvik fra normalsyn målt i dioptrier i den mest ametropiske meridianen, målt med standardmetoder. 

MED.A.015 Fortrolig behandling av medisinske opplysninger 

Alle som deltar i medisinsk undersøkelse, vurdering og utstedelse av legeattester, skal sikre at medisinske opplysninger 

til enhver tid behandles fortrolig. 

MED.A.020 Nedsatt medisinsk skikkethet 

a)  Sertifikatinnehavere skal ikke på noe tidspunkt utøve de særskilte rettighetene i sitt sertifikat og tilknyttede 

rettigheter eller bevis dersom de: 

1)  er kjent med at deres medisinske skikkethet er nedsatt slik at de ikke er i stand til å utøve disse særskilte 

rettighetene på en sikker måte, 

2)  tar eller bruker et reseptpliktig eller reseptfritt legemiddel som det er sannsynlig at vil kunne påvirke evnen til 

sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det relevante sertifikatet, 

3)  får medisinsk, kirurgisk eller annen behandling som vil kunne påvirke flysikkerheten. 

b)  Dessuten skal sertifikatinnehavere uten unødig opphold søke flymedisinsk råd dersom de: 

1)  har gjennomgått et kirurgisk eller invasivt inngrep, 

2)  har begynt å ta et legemiddel regelmessig, 

3)  har vært utsatt for en alvorlig personskade som medfører at de er ute av stand til å fungere som medlem av en 

flygebesetning, 

4)  har hatt en alvorlig sykdom som medfører at de er ute av stand til å fungere som medlem av en flygebesetning, 

5)  er gravide, 

6)  har vært innlagt på sykehus eller medisinsk klinikk, 

7)  for første gang trenger synskorrigerende linser. 

c)  I slike tilfeller gjelder følgende: 

1)  Innehavere av en legeattest av klasse 1 eller 2 skal søke råd hos et flymedisinsk senter eller hos en flylege. Det 

flymedisinske senteret eller flylegen skal vurdere sertifikatinnehaverens medisinske skikkethet og avgjøre om 

vedkommende er skikket til igjen å utøve sine særskilte rettigheter. 

2)  Innehavere av en LAPL-legeattest skal søke råd hos et flymedisinsk senter eller en flylege, eller hos den 

allmennpraktiserende legen som undertegnet legeattesten. Det flymedisinske senteret, flylegen eller den 

allmennpraktiserende legen skal vurdere sertifikatinnehavernes medisinske skikkethet og avgjøre om 

vedkommende er skikket til igjen å utøve sine særskilte rettigheter.  
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d)  Kabinbesetningsmedlemmer skal ikke utføre oppgaver på et luftfartøy, og dersom det er relevant, ikke utøve de 

særskilte rettighetene i sin kabinbesetningsattest dersom de er kjent med at de har nedsatt medisinsk skikkethet i 

den grad at denne tilstanden kan gjøre dem ute av stand til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver og sitt 

sikkerhetsansvar. 

e)  Dessuten skal kabinbesetningsmedlemmer, dersom de har en medisinsk tilstand som angitt i bokstav b) nr. 1–5, 

uten unødig opphold søke råd hos en flylege, et flymedisinsk senter eller en arbeidsmedisiner, etter hva som er 

hensiktsmessig. Flylegen, det flymedisinske senteret eller arbeidsmedisineren skal vurdere 

kabinbesetningsmedlemmets medisinske skikkethet og avgjøre om vedkommende er skikket til igjen å utøve sine 

sikkerhetsoppgaver. 

MED.A.025 Forpliktelser for flymedisinsk senter, flylege, allmennpraktiserende lege og arbeidsmedisiner 

a)  Når flymedisinske sentre, flyleger, allmennpraktiserende leger og arbeidsmedisinere foretar medisinske 

undersøkelser og/eller vurderinger, skal de: 

1)  sikre at kommunikasjon med personen kan skje uten språkbarrierer, 

2)  gjøre personen oppmerksom på konsekvensene av å gi ufullstendige, unøyaktige eller uriktige opplysninger om 

sin sykehistorie. 

b)  Etter at et flymedisinsk senter, en flylege, en allmennpraktiserende lege og en arbeidsmedisiner har foretatt 

flymedisinske undersøkelser og/eller vurderinger, skal de: 

1)  meddele personen om vedkommende er skikket eller uskikket, eller henvise vedkommende til den 

sertifikatutstedende myndigheten, det flymedisinske senteret eller flylegen, etter hva som er relevant, 

2)  underrette personen om enhver begrensning som kan begrense flygeopplæring eller de særskilte rettighetene i 

sertifikatet eller kabinbesetningsattesten, etter hva som er relevant, 

3)  dersom personen er vurdert som uskikket, underrette vedkommende om vedkommendes klageadgang, og 

4)  når det gjelder de som søker om legeattest, umiddelbart sende en underskrevet eller elektronisk attestert rapport, 

som skal inneholde resultatet av vurderingen og en kopi av legeattesten til den sertifikatutstedende 

myndigheten. 

c)  Flymedisinske sentre, flyleger, allmennpraktiserende leger og arbeidsmedisinere skal føre et register over 

opplysninger om medisinske undersøkelser og vurderinger foretatt i samsvar med denne delen og resultatene av 

disse, i samsvar med nasjonal lovgivning. 

d)  Når det kreves i forbindelse med utstedelse av legeattest og/eller tilsynsvirksomheten, skal flymedisinske sentre, 

flyleger, allmennpraktiserende leger og arbeidsmedisinere på anmodning framlegge alle flymedisinske journaler og 

rapporter og alle andre relevante opplysninger for vedkommende myndighets medisinsk sakkyndige. 

AVSNITT 2 

Krav til legeattester 

MED.A.030 Legeattester 

a)  En flygerelev skal ikke fly solo med mindre vedkommende har slik legeattest som kreves for det relevante 

sertifikatet. 

b)  Søkere til og innehavere av et flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL) skal minst inneha en LAPL-legeattest. 

c)  Søkere til og innehavere av et privatflygersertifikat (PPL), seilflygersertifikat (SPL) eller ballongflygersertifikat 

(BPL) skal minst inneha en legeattest av klasse 2. 

d)  Søkere til og innehavere av et SPL eller BPL som er involvert i kommersiell seilflyging eller ballongflyging, skal 

minst inneha en legeattest av klasse 2. 

e)  Dersom en nattflygingsrettighet tilføyes i et PPL eller LAPL, skal sertifikatinnehaveren være fargesyngodkjent. 

f)  Søkere til og innehavere av et sertifikat for kommersiell flyging (CPL), et flygersertifikat for besetninger med flere 

flygere (MPL) eller et trafikkflygersertifikat (ATPL) skal minst inneha en legeattest av klasse 1. 

g)  Dersom det tilføyes en instrumentrettighet i et PPL, skal sertifikatinnehaveren gjennomgå en rentoneaudiometrisk 

undersøkelse i samsvar med de intervallene og den standarden som kreves av innehavere av legeattest av klasse 1. 

h)  En sertifikatinnehaver skal ikke på noe tidspunkt inneha flere enn én legeattest utstedt i samsvar med denne delen.  
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MED.A.035 Søknad om legeattest 

a)  Søknader om legeattest skal inngis i et format som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

b)  De som søker om legeattest, skal framlegge følgende for det flymedisinske senteret, flylegen eller den 

allmennpraktiserende legen, etter hva som er relevant: 

1)  identitetsbevis, 

2)  en underskrevet erklæring: 

i) med medisinske opplysninger om sin sykehistorie, 

ii) hvorvidt de tidligere har gjennomgått en undersøkelse med sikte på legeattest, og i så fall, hos hvem og 

med hvilket resultat, 

iii) hvorvidt de noen gang er blitt vurdert som uskikket eller har fått sin legeattest midlertidig opphevet eller 

tilbakekalt. 

c)  I forbindelse med søknad om forlengelse eller fornyelse av legeattesten skal søkere framlegge legeattesten for det 

flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende legen før de relevante undersøkelsene finner sted. 

MED.A.040 Utstedelse, forlengelse og fornyelse av legeattester 

a)  En legeattest skal ikke utstedes, forlenges eller fornyes før de påkrevde medisinske undersøkelsene og/eller 

vurderingene er gjennomført og søkeren er vurdert som skikket. 

b)  Førstegangsutstedelse: 

1)  Legeattester av klasse 1 skal utstedes av et flymedisinsk senter. 

2)  Legeattester av klasse 2 skal utstedes av et flymedisinsk senter eller av en flylege. 

3)  LAPL-legeattester skal utstedes av et flymedisinsk senter, en flylege, eller dersom den nasjonale lovgivningen i 

medlemsstaten der sertifikatet utstedes tillater det, av en allmennpraktiserende lege. 

c)  Forlengelse og fornyelse: 

1)  Legeattester av klasse 1 og 2 skal forlenges eller fornyes av et flymedisinsk senter eller av en flylege. 

2)  LAPL-legeattester skal forlenges eller fornyes av et flymedisinsk senter, en flylege, eller dersom den nasjonale 

lovgivningen i medlemsstaten der sertifikatet utstedes tillater det, av en allmennpraktiserende lege. 

d)  Det flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende legen skal bare utstede, forlenge eller fornye en 

legeattest dersom: 

1)  søkeren har framlagt for dem en fullstendig sykehistorie og, dersom det kreves av det flymedisinske senteret, 

flylegen eller den allmennpraktiserende legen, resultater fra medisinske undersøkelser og prøver foretatt av 

søkerens lege eller en medisinsk spesialist, og 

2)  det flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende legen har foretatt en flymedisinsk 

undersøkelse på grunnlag av de medisinske undersøkelsene og prøvene som kreves for den relevante 

legeattesten, for å kontrollere at søkeren oppfyller alle relevante krav i denne delen. 

e)  Flylegen, det flymedisinske senteret eller, når det gjelder henvisning, den sertifikatutstedende myndigheten kan 

kreve at søkeren gjennomgår ytterligere medisinske undersøkelser og utredninger når dette er klinisk indikert, før 

de utsteder, forlenger eller fornyer en legeattest. 

f)  Den sertifikatutstedende myndigheten kan utstede eller eventuelt gjenutstede en legeattest, dersom: 

1)  et tilfelle henvises, 

2)  den har fastslått at det er nødvendig å korrigere opplysningene i legeattesten.  
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MED.A.045 Gyldighet, forlengelse og fornyelse av legeattester 

a) Gyldighet 

1)  En legeattest av klasse 1 skal være gyldig i et tidsrom på tolv måneder: 

2)  Gyldighetstiden for en legeattest av klasse 1 skal reduseres til seks måneder for sertifikatinnehavere som: 

i) driver med kommersiell lufttransport med én flyger der det medbringes passasjerer, og er fylt 40 år, 

ii) er fylt 60 år. 

3)  En legeattest av klasse 2 skal være gyldig i et tidsrom på: 

i) 60 måneder fram til sertifikatinnehaveren er fylt 40 år. En legeattest som er utstedt før 

sertifikatinnehaveren er fylt 40 år, er ikke lenger gyldig når sertifikatinnehaveren er fylt 42 år, 

ii) 24 måneder for sertifikatinnehavere i alderen 40–50 år. En legeattest som er utstedt før 

sertifikatinnehaveren er fylt 50 år, er ikke lenger gyldig når sertifikatinnehaveren er fylt 51 år, og 

iii) 12 måneder etter sertifikatinnehaveren er fylt 50 år. 

4)  En LAPL-legeattest skal være gyldig i et tidsrom på: 

i) 60 måneder fram til sertifikatinnehaveren er fylt 40 år. En legeattest som er utstedt før sertifikatinnehaveren 

er fylt 40 år, er ikke lenger gyldig når sertifikatinnehaveren er fylt 42 år, 

ii) 24 måneder etter sertifikatinnehaveren er fylt 40 år. 

5)  Gyldighetstiden for en legeattest, herunder eventuelle tilknyttede undersøkelser eller spesialutredninger, skal: 

i) bestemmes av søkerens alder på den datoen den medisinske undersøkelsen finner sted, og 

ii) når det gjelder førstegangsutstedelse og fornyelse, regnes fra den datoen den medisinske undersøkelsen fant 

sted, og når det gjelder forlengelse, fra utløpsdatoen for den forrige legeattesten. 

b) Forlengelse 

Undersøkelser og/eller vurderinger i forbindelse med forlengelse av en legeattest kan foretas inntil 45 dager før 

legeattesten utløper. 

c) Fornyelse 

1)  Dersom innehaveren av en legeattest ikke overholder bokstav b), skal det kreves en undersøkelse og/eller 

vurdering med sikte på fornyelse. 

2)  Når det gjelder legeattester av klasse 1 og 2: 

i) dersom legeattesten utløp for mer enn to år siden, skal det flymedisinske senteret eller flylegen bare foreta 

en undersøkelse med sikte på fornyelse etter vurdering av søkerens flymedisinske journal, 

ii) dersom legeattesten utløp for mer enn fem år siden, skal kravene til undersøkelse for førstegangsutstedelse 

gjelde, og vurderingen skal bygge på kravene til forlengelse. 

3)  Når det gjelder LAPL-legeattester, skal det flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende 

legen vurdere søkerens pasientjournal og utføre den flymedisinske undersøkelsen og/eller vurderingen i 

samsvar med MED.B.095. 

MED.A.050 Henvisning 

a)  Dersom en som søker om en legeattest av klasse 1 eller 2, henvises til den sertifikatutstedende myndigheten i 

samsvar med MED.B.001, skal det flymedisinske senteret eller flylegen oversende den relevante medisinske 

dokumentasjonen til den sertifikatutstedende myndigheten.  
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b)  Dersom en som søker om en LAPL-legeattest, henvises til flylegen eller det flymedisinske senteret i samsvar med 

MED.B.001, skal den allmennpraktiserende legen oversende den relevante medisinske dokumentasjonen til det 

flymedisinske senteret eller til flylegen. 

KAPITTEL B 

KRAV TIL LEGEATTESTER FOR FLYGERE 

AVSNITT 1 

Generelt 

MED.B.001 Begrensninger for legeattester 

a) Begrensninger for legeattester av klasse 1 og 2 

1)  Dersom søkeren ikke fullt ut oppfyller kravene til en legeattest av den relevante klassen, men det ikke vurderes 

som sannsynlig at vedkommende vil sette flysikkerheten i fare, skal det flymedisinske senteret eller flylegen: 

i) når det gjelder søkere til en legeattest av klasse 1, henvise beslutningen om søkerens skikkethet til den 

sertifikatutstedende myndigheten som angitt i dette kapittelet, 

ii) i tilfeller der en henvisning til den sertifikatutstedende myndigheten ikke er angitt i dette kapittelet, vurdere 

om søkeren er i stand til å utføre sine plikter på en sikker måte, når vedkommende oppfyller én eller flere 

begrensninger påtegnet i legeattesten, og utstede legeattesten med den eller de nødvendige begrensningene, 

iii) når det gjelder søkere til en legeattest av klasse 2, vurdere om søkeren er i stand til å utføre sine plikter på 

en sikker måte, når vedkommende oppfyller én eller flere begrensninger påtegnet i legeattesten, og utstede 

legeattesten med den eller de nødvendige begrensningene i samråd med sertifikatutstedende myndighet, 

iv) Det flymedisinske senteret eller flylegen kan forlenge eller fornye en legeattest med den samme 

begrensningen uten at søkeren henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

b) Begrensninger for LAPL-legeattester 

1)  Dersom en allmennpraktiserende lege, etter behørig vurdering av søkerens pasientjournal konkluderer med at 

søkeren ikke fullt ut oppfyller kravene til medisinsk skikkethet, skal den allmennpraktiserende legen henvise 

søkeren til et flymedisinsk senter eller en flylege, bortsett fra dem som trenger en begrensning knyttet bare til 

bruken av korrigerende linser. 

2)  Dersom en som søker om en LAPL-legeattest er henvist, skal det flymedisinske senteret eller flylegen ta 

behørig hensyn til MED.B.095, vurdere om søkeren er i stand til å utføre sine plikter på en sikker måte, når 

vedkommende oppfyller én eller flere begrensninger påtegnet i legeattesten, og utstede legeattesten med den 

eller de nødvendige begrensningene. Det flymedisinske senteret eller flylegen skal alltid vurdere behovet for å 

begrense flygerens rett til å medbringe passasjerer (driftsbegrensning for passasjerer, OPL). 

3)  Den allmennpraktiserende legen kan forlenge eller fornye en LAPL-legeattest med den samme begrensningen 

uten at søkeren henvises til et flymedisinsk senter eller en flylege. 

c)  Ved vurdering av om en begrensning er nødvendig skal det tas særlig hensyn til: 

1)  om en bekreftet medisinsk konklusjon viser at selv om søkeren under særlige omstendigheter ikke oppfyller 

numeriske eller andre krav, vil utøvelsen av de særskilte rettighetene knyttet til det sertifikatet det søkes om, 

sannsynligvis ikke sette flysikkerheten i fare, 

2)  søkerens evne, ferdighet og erfaring som er relevant for den virksomheten som skal utføres. 

d) Koder for driftsbegrensninger 

1)  Driftsbegrensning for flere flygere (OML — bare klasse 1) 

i) Dersom innehaveren av et CPL, ATPL eller MPL ikke fullt ut oppfyller kravene til en legeattest av klasse 

1, og er henvist til den sertifikatutstedende myndigheten, skal det vurderes om legeattesten kan utstedes 

med en OML som er «gyldig bare som eller med kvalifisert styrmann». Denne vurderingen skal utføres av 

den sertifikatutstedende myndigheten.  
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ii) Innehaveren av en legeattest med en OML skal bare fly et luftfartøy på flyginger med flere flygere når den 

andre flygeren er fullt kvalifisert på den relevante luftfartøytypen, ikke er underlagt en OML, og ikke er 

fylt 60 år. 

iii) OML for legeattester av klasse 1 kan bare pålegges og fjernes av den sertifikatutstedende myndigheten. 

2)  Driftsmessig sikkerhetsbegrensning for flygere (OSL — særskilte rettigheter for klasse 2 og LAPL) 

i) Innehaveren av en legeattest med en OSL-begrensning skal bare fly et luftfartøy dersom det er en  

annen flyger om bord som er fullt kvalifisert til å fungere som fartøysjef i den relevante luftfartøyklassen 

eller -typen, luftfartøyet er utstyrt med dobbelt sett betjeningsinnretninger og den andre flygeren sitter ved 

betjeningsinnretningene. 

ii) OSL for legeattester av klasse 2 kan pålegges og fjernes av et flymedisinsk senter eller en flylege i samråd 

med den sertifikatutstedende myndigheten. 

3)  Driftsbegrensning for passasjerer (OPL — særskilte rettigheter for klasse 2 og LAPL) 

i) Innehaveren av en legeattest med en OPL-begrensning skal bare fly et luftfartøy som ikke har passasjerer 

om bord. 

ii) OPL for legeattester av klasse 2 kan pålegges av et flymedisinsk senter eller en flylege i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

iii) En OPL for en begrensning for LAPL-legeattest kan pålegges av et flymedisinsk senter eller en flylege. 

e)  Enhver annen begrensning kan pålegges innehaveren av en legeattest dersom det er nødvendig av hensyn til 

flysikkerheten. 

f)  Enhver begrensning som er pålagt innehaveren av en legeattest, skal være angitt i legeattesten. 

AVSNITT 2 

Medisinske krav til legeattester av klasse 1 og 2 

MED.B.005 Generelt 

a)  De som søker om legeattest, skal ikke ha noen eller noe: 

1)  medfødt eller ervervet sykelig tilstand, 

2)  aktiv, latent, akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemning, 

3)  sår, skade eller følgetilstander etter operasjon, 

4)  virkning eller bivirkning av reseptpliktige eller reseptfrie legemidler som tas terapeutisk, diagnostisk eller 

forebyggende, 

 som vil medføre en slik grad av nedsatt funksjonsevne at det er sannsynlig at det vil kunne påvirke sikker utøvelse 

av de særskilte rettighetene i det relevante sertifikatet, eller at det er sannsynlig at søkeren plutselig kan bli ute av 

stand til å utøve de særskilte rettighetene i sertifikatet på en sikker måte. 

b)  Dersom beslutningen om medisinsk skikkethet hos en som søker om legeattest av klasse 1, henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, kan denne myndigheten delegere en slik beslutning til et flymedisinsk senter, 

unntatt i tilfeller der en OML er nødvendig. 

c)  Dersom beslutningen om medisinsk skikkethet hos en som søker om legeattest av klasse 2, henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, kan denne myndigheten delegere en slik beslutning til et flymedisinsk senter eller 

en flylege, unntatt i tilfeller der en OSL eller OPL er nødvendig. 

MED.B.010 Hjerte- og karsystem 

a) Undersøkelse 

1)  Det skal lages et standard hvile-elektrokardiogram (EKG) med tolv avledninger og utarbeides en rapport ved 

klinisk indikasjon, og 

i) når det gjelder legeattest av klasse 1, ved undersøkelsen for førstegangsutstedelse av en legeattest, og 

deretter hvert femte år fram til fylte 30 år, hvert annet år fram til fylte 40 år, hvert år fram til fylte 50 år, og 

deretter ved alle undersøkelser med sikte på forlengelse eller fornyelse, 

ii) når det gjelder legeattest av klasse 2, ved den første undersøkelsen etter fylte 40 år, og deretter hvert annet 

år etter fylte 50 år.  
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2)  Utvidet kardiovaskulær vurdering skal kreves ved klinisk indikasjon. 

3)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal det foretas en utvidet kardiovaskulær vurdering ved den første 

undersøkelsen med sikte på forlengelse eller fornyelse etter fylte 65 år, og deretter hvert fjerde år. 

4)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal det kreves en beregning av serumlipider, herunder kolesterol, ved 

undersøkelsen i forbindelse med førstegangsutstedelsen av en legeattest, og ved den første undersøkelsen etter 

fylte 40 år. 

b) Hjerte- og karsystem – generelt 

1)  Søkere skal ikke lide av en hjerte- og karsykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av 

de særskilte rettighetene i det eller de relevante sertifikatene. 

2)  Søkere til legeattest av klasse 1 som har en av følgende tilstander, skal vurderes som uskikket: 

i) aneurisme i brystaorta eller suprarenal bukaorta, før eller etter kirurgi, 

ii) betydelig funksjonell anomali i en av hjerteklaffene, 

iii) hjerte- eller hjerte-/lungetransplantasjon. 

3)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har en sykehistorie eller diagnose som omfatter en av følgende 

tilstander, skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten: 

i) perifer arteriesykdom, før eller etter kirurgi, 

ii) aneurisme i bukaorta, før eller etter kirurgi, 

iii) funksjonelt minimal hjerteklaffeil, 

iv) etter hjerteklaffkirurgi, 

v) anomali i perikard, myokard eller endokard, 

vi) medfødt hjertelidelse, før eller etter korrigerende kirurgi, 

vii) tilbakevendende vasovagal synkope, 

viii) arterie- eller venetrombose, 

ix) lungeemboli, 

x) sykdom i hjerte- eller karsystem som krever systemisk antikoagulasjonsbehandling. 

4)  Søkere til en legeattest av klasse 2 som er diagnostisert med en av tilstandene angitt i nr. 2) og 3) ovenfor, skal 

vurderes av kardiolog før vurderingen skikket kan gis i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

c) Blodtrykk 

1)  Blodtrykket skal måles ved hver undersøkelse. 

2)  Søkerens blodtrykk skal ligge innenfor normalområdet. 

3)  Søkere til en legeattest av klasse 1: 

i) med symptomatisk hypotensjon eller 

ii) hvis blodtrykk ved gjentatte målinger er over 160 mmHg systolisk og/eller 95 mmHg diastolisk, med eller 

uten behandling, 

 skal vurderes som uskikket.  
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4)  Dersom blodtrykksbehandling med legemidler påbegynnes, skal legeattesten midlertidig oppheves til det er 

avklart at legemiddelet ikke gir vesentlige bivirkninger. 

d) Koronarsykdom 

1)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har: 

i) mistenkt iskemisk hjertesykdom, 

ii) asymptomatisk lavgradig koronarsykdom som ikke krever behandling mot angina, 

 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten og gjennomgå kardiologisk vurdering for å utelukke 

iskemisk hjertesykdom før vurderingen skikket kan gis. 

2)  Søkere til en legeattest av klasse 2 med en av tilstandene nevnt i nr. 1) skal gjennomgå kardiologvurdering før 

vurderingen skikket kan gis. 

3)  Søkere med en av følgende tilstander skal vurderes som uskikket: 

i) iskemisk hjertesykdom, 

ii) symptomatisk koronarsykdom, 

iii) symptomer på koronarsykdom som behandles med legemidler. 

4)  Søkere til førstegangsutstedelse av en legeattest av klasse 1 med en sykehistorie eller diagnose som omfatter en 

av følgende tilstander, skal vurderes som uskikket: 

i) iskemisk hjertesykdom, 

ii) hjerteinfarkt, 

iii) revaskularisering på grunn av koronarsykdom. 

5)  Søkere til en legeattest av klasse 2 som er symptomfrie etter hjerteinfarkt eller kirurgisk inngrep på grunn av 

koronarsykdom, skal gjennomgå en tilfredsstillende kardiologvurdering før vurderingen skikket kan gis i 

samråd med sertifikatutstedende myndighet. De som søker om forlengelse av en legeattest av klasse 1, skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

e) Rytme-/ledningsforstyrrelser 

1)  Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten dersom de har en 

betydelig hjertelednings- eller hjerterytmeforstyrrelse, herunder en av følgende tilstander: 

i) forstyrrelse av supraventrikulær rytme, herunder intermitterende eller permanent sinoatrial funksjonssvikt, 

atrieflimmer og/eller -flutter og asymptomatiske sinuspauser, 

ii) komplett venstresidig grenblokk, 

iii) atrioventrikulær blokk Mobitz type 2, 

iv) bred og/eller smal kompleks takykardi, 

v) ventrikulær preeksitasjon, 

vi) asymptomatisk QT-forlengelse, 

vii) Brugada-mønster på elektrokardiogram. 

2)  Søkere til en legeattest av klasse 2 med en av tilstandene nevnt i nr. 1) skal gjennomgå tilfredsstillende 

kardiologvurdering før vurderingen skikket kan gis i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten.  
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3)  Søkere som har en av følgende tilstander: 

i) ufullstendig grenblokk, 

ii) komplett høyresidig grenblokk, 

iii) stabil venstresidig aksedeviasjon, 

iv) asymptomatisk sinusbradykardi, 

v) asymptomatisk sinustakykardi, 

vi) asymptomatiske, isolerte, ensartede supraventrikulære eller ventrikulære ektopiske komplekser, 

vii) atrioventrikulær blokk grad 1, 

viii) atrioventrikulær blokk Mobitz type 1, 

 kan ved fravær av enhver annen form for anomali og etter tilfredsstillende kardiologvurdering vurderes som 

skikket. 

4)  Søkere som har en sykehistorie som omfatter: 

i) ablasjonsbehandling, 

ii) implantert pacemaker, 

skal gjennomgå tilfredsstillende kardiovaskulær vurdering før vurderingen skikket kan gis. Søkere til en 

legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. Søkere til en legeattest av klasse 2 

skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

5)  Søkere med en av følgende tilstander skal vurderes som uskikket: 

i) symptomatisk sinoatrial sykdom, 

ii) komplett atrioventrikulær blokk, 

iii) symptomatisk QT-forlengelse, 

iv) automatisk implanterbar defibrillator, 

v) ventrikulær pacemaker til behandling av takykardi. 

MED.B.015 Åndedrettsorganene 

a)  Søkere som har vesentlig svekket lungefunksjon, skal vurderes som uskikket: Vurderingen skikket kan gis dersom 

lungefunksjonen er restituert og er tilfredsstillende. 

b)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal søkere gjennomgå lungefunksjonsundersøkelse ved 

førstegangsundersøkelse og ved klinisk indikasjon. 

c)  Når det gjelder en legeattest av klasse 2, skal søkere gjennomgå lungefunksjonsundersøkelse ved klinisk indikasjon. 

d)  Søkere som har en sykehistorie eller diagnose som omfatter: 

1)  astma som krever behandling med legemidler, 

2)  aktiv inflammatorisk sykdom i åndedrettsorganene, 

3)  aktiv sarkoidose, 

4)  pneumothorax, 

5)  søvnapnésyndrom,  
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6)  omfattende thoraxkirurgi, 

7)  pneumonektomi, 

 skal gjennomgå tilfredsstillende vurdering av lungekapasitet før vurderingen skikket kan gis. Søkere som er 

diagnostisert med en av tilstandene angitt i nr. 3) og 5), skal gjennomgå en tilfredsstillende kardiologvurdering før 

vurderingen skikket kan gis. 

e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av tilstandene angitt i bokstav d) ovenfor, skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  søkere til en legeattest av klasse 2 som har en av tilstandene angitt i bokstav d) ovenfor, skal vurderes i samråd 

med den sertifikatutstedende myndigheten. 

f)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har gjennomgått en total pneumonektomi, skal vurderes som uskikket. 

MED.B.020 Fordøyelsesorganene 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell sykdom i mage- eller tarmkanal eller tilknyttede 

organer som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller 

de relevante sertifikatene. 

b)  Søkere med følgetilstander etter sykdom eller kirurgisk inngrep i noen del av fordøyelseskanalen eller tilknyttede 

organer som vil kunne føre til arbeidsudyktighet under flyging, særlig obstruksjon på grunn av striktur eller 

kompresjon, skal vurderes som uskikket. 

c)  Søkere skal ikke ha brokk som kan gi symptomer som kan medføre arbeidsudyktighet. 

d)  Søkere med forstyrrelser i mage- eller tarmkanal, herunder: 

1)  tilbakevendende dyspeptiske problemer som krever behandling med legemidler, 

2)  pankreatitt, 

3)  symptomatisk gallestein, 

4)  en diagnose eller sykehistorie som omfatter kronisk inflammatorisk tarmsykdom, 

5)  etter kirurgisk inngrep i fordøyelseskanalen eller tilknyttede organer, herunder inngrep som omfatter total eller 

delvis fjerning eller forflytning av noen av disse organene, 

 skal vurderes som uskikket. Vurderingen skikket kan gis etter vellykket behandling eller full restitusjon etter 

kirurgi og forutsatt tilfredsstillende gastroenterologisk vurdering. 

e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som er diagnostisert med en av tilstandene angitt i nr. 2), 4) og 5), skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har pankreatitt, skal vurderes i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.025 Stoffskiftesystem og endokrint system 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell stoffskifte- eller ernæringssykdom eller endokrin 

sykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller 

de relevante sertifikatene. 

b)  Søkere med stoffskiftemessig, ernæringsmessig eller endokrin funksjonssvikt kan vurderes som skikket dersom det 

kan godtgjøres at tilstanden er stabil og den flymedisinske vurderingen er tilfredsstillende. 

c) Diabetes 

1)  Søkere med insulinkrevende diabetes skal vurderes som uskikket. 

2)  Søkere med diabetes som ikke er insulinkrevende, skal vurderes som uskikket med mindre det kan godtgjøres 

og blodsukkerkontroll er oppnådd.  
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d)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som trenger andre legemidler enn insulin for å oppnå blodsukkerkontroll, 

skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som trenger andre legemidler enn insulin for å oppnå 

blodsukkerkontroll, skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten, 

MED.B.030 Hematologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen hematologisk sykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de 

særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Når det gjelder en legeattest av klasse 1, skal hemoglobin måles ved hver undersøkelse med sikte på utstedelse av 

legeattest. 

c)  Søkere med en hematologisk tilstand som: 

1)  koagulasjonsforstyrrelser, blødninger eller tromboser, 

2)  kronisk leukemi, 

 kan vurderes som skikket forutsatt tilfredsstillende flymedisinsk vurdering. 

d)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av tilstandene angitt i bokstav c) ovenfor, skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har en av tilstandene angitt i bokstav c) ovenfor, skal 

vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

e)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av de hematologiske tilstandene som er angitt nedenfor, skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten: 

1)  unormal hemoglobin, herunder, men ikke begrenset til anemi, polycytemi eller hemoglobinopati, 

2)  vesentlig forstørrede lymfeknuter, 

3)  forstørret milt. 

MED.B.035 Urogenitalsystem 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell sykdom i nyre- eller urogenitalsystemet eller 

tilknyttede organer som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til 

det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Urinanalyse skal inngå i alle flymedisinske undersøkelser. Urinen skal ikke inneholde unormale elementer som 

anses å være av patologisk betydning. 

c)  Søkere med følgetilstander etter sykdom eller kirurgisk inngrep på nyrer eller urinveier som vil kunne føre til 

arbeidsudyktighet, særlig obstruksjon på grunn av striktur eller kompresjon, skal vurderes som uskikket. 

d)  Søkere med urogenitale forstyrrelser som: 

1)  nyresykdom, 

2)  en eller flere urinveissteiner, eller en sykehistorie med nyrekolikk, 

 kan vurderes som skikket forutsatt at vurderingen av nyrer/urinveier er tilfredsstillende. 

e)  Søkere som har gjennomgått et større kirurgisk inngrep på urinveiene som omfatter total eller delvis fjerning eller 

forflytning av urinveisorganer, skal vurderes som uskikket og skal etter full restitusjon vurderes på nytt før 

vurderingen skikket kan gis. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende 

myndigheten for ny vurdering.  
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MED.B.040 Infeksjonssykdom 

a)  Søkere skal ikke ha en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter noen infeksjonssykdom som det er 

sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det relevante sertifikatet. 

b)  Søkere som er HIV-positive, kan vurderes som skikket forutsatt at den flymedisinske vurderingen er 

tilfredsstillende. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.045 Obstetrikk og gynekologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen funksjonsforstyrrelse eller strukturell obstetrisk eller gynekologisk sykdom som det er 

sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante 

sertifikatene. 

b)  Søkere som har gjennomgått et større gynekologisk inngrep, skal vurderes som uskikket til de er fullt restituert. 

c) Graviditet 

1)  Ved graviditet skal det flymedisinske senteret eller flylegen, dersom sertifikatinnehaveren er skikket til å utøve 

sine særskilte rettigheter, begrense legeattestens gyldighetstid til utgangen av 26. svangerskapsuke. Deretter 

skal attesten midlertidig oppheves. Den midlertidige opphevingen skal fjernes når vedkommende er fullt 

restituert etter avsluttet svangerskap. 

2)  Innehavere av legeattester av klasse 1 skal bare utøve de særskilte rettighetene i deres sertifikater fram til 

utgangen av 26. svangerskapsuke med en OML. Uten hensyn til MED. B.001 kan OML i dette tilfellet pålegges 

og fjernes av det flymedisinske senteret eller flylegen. 

MED.B.050 Muskel-skjelettsystem 

a)  Søkere skal ikke ha noen medfødt eller ervervet anomali i knokler, ledd, muskler eller sener som det er sannsynlig 

at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  En søker skal ha tilstrekkelig sittehøyde, arm- og benlengde og muskelstyrke til å kunne utøve de særskilte 

rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene på en sikker måte. 

c)  En søker skal ha tilfredsstillende funksjon i muskel-skjelettsystemet til å kunne utøve de særskilte rettighetene 

knyttet til det eller de relevante sertifikatene på en sikker måte. Søkernes skikkethet skal vurderes i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.055 Psykiatri 

a)  Søkere skal ikke ha en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter noen akutt eller kronisk, medfødt eller 

ervervet psykiatrisk sykdom eller funksjonshemning, tilstand eller forstyrrelse som det er sannsynlig at vil kunne 

påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Søkere med en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse som skyldes alkohol eller annen bruk eller misbruk av 

psykotrofe stoffer, skal vurderes som uskikket inntil vedkommende er restituert og avholdende fra rusmiddelbruk, 

og forutsatt tilfredsstillende psykiatrisk vurdering etter vellykket behandling. Søkere til en legeattest av klasse 1 

skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. Skikketheten til søkere til legeattester av klasse 2 skal 

vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

c)  Søkere med en psykiatrisk tilstand som: 

1)  stemningslidelse, 

2)  nevrotisk lidelse, 

3)  personlighetsforstyrrelse, 

4)  psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse, 

 skal gjennomgå tilfredsstillende psykiatrisk vurdering før vurderingen skikket kan gis. 

d)  Søkere skal vurderes som uskikket etter enkeltstående eller gjentatte tilfeller av selvskading. Søkere skal 

gjennomgå tilfredsstillende psykiatrisk vurdering før vurderingen skikket kan gis.  
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e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en av tilstandene angitt i bokstav b), c) eller d) ovenfor, skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har en av tilstandene angitt i bokstav b), c) eller d) 

ovenfor, skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

f)  Søkere med en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter schizofreni, schizotyp lidelse eller 

vrangforestillingslidelse, skal vurderes som uskikket. 

MED.B.060 Psykologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen kjente psykologiske mangler som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av 

de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  En psykologisk vurdering kan kreves som del av eller i tillegg til en psykiatrisk eller nevrologisk 

spesialistundersøkelse. 

MED.B.065 Nevrologi 

a)  Søkere skal ikke ha en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter noen nevrologisk sykdom som det er 

sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante 

sertifikatene. 

b)  Søkere som har en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter: 

1)  epilepsi, 

2)  gjentatte episoder med bevissthetsforstyrrelse av ukjent årsak, 

 skal vurderes som uskikket. 

c)  Søkere som har en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter: 

1)  epilepsi uten anfall etter fem års alder, 

2)  epilepsi uten anfall og uten behandling i mer enn ti år, 

3)  epileptiform EEG-patologi og fokale langsomme bølger, 

4)  progredierende eller ikke-progredierende sykdom i nervesystemet, 

5)  en enkelt episode med bevissthetsforstyrrelse med ukjent årsak, 

6)  bevissthetstap etter hodeskade, 

7)  penetrerende hjerneskade, 

8)  ryggmargsskade eller skade på perifer nerve, 

 skal vurderes ytterligere før vurderingen skikket kan gis. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten. Skikketheten til søkere til legeattester av klasse 2 skal vurderes i samråd med den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.070 Synssystemet 

a)  Søkere skal ikke ha unormal funksjon i øyne eller tilknyttede organer eller noen aktiv patologisk tilstand, medfødt 

eller ervervet, akutt eller kronisk, eller følgetilstand etter øyekirurgi eller øyeskade som det er sannsynlig at vil 

kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene.  
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b) Undersøkelse 

1)  Når det gjelder legeattest av klasse 1: 

i) en utvidet øyeundersøkelse skal inngå i den første undersøkelsen og gjentas periodisk avhengig av 

refraksjon og øyefunksjon, og 

ii) en rutinemessig øyeundersøkelse skal inngå i alle undersøkelser i forbindelse med forlengelse eller 

fornyelse. 

2)  Når det gjelder legeattest av klasse 2: 

i) en rutinemessig øyeundersøkelse skal inngå i den første undersøkelsen og alle undersøkelser i forbindelse 

med forlengelse eller fornyelse, og 

ii) en utvidet øyeundersøkelse skal utføres når dette er klinisk indisert. 

c)  Avstandssyn med eller uten korreksjon skal være: 

1)  når det gjelder legeattester av klasse 1, 6/9 (0,7) eller bedre på hvert øye for seg, og synsstyrken med begge 

øyne skal være 6/6 (1,0) eller bedre, 

2)  når det gjelder legeattester av klasse 2, 6/12 (0,5) eller bedre på hvert øye for seg, og synsstyrken med begge 

øyne skal være 6/9 (0,7) eller bedre. En søker med dårligere syn på ett øye kan vurderes som skikket i samråd 

med den sertifikatutstedende myndigheten, forutsatt at den oftamologiske vurderingen er tilfredsstillende, 

3)  søkere til førstegangsutstedelse av en legeattest av klasse 1 som har nedsatt syn på ett øye, skal vurderes som 

uskikket: Ved forlengelse skal søkere med ervervet nedsatt syn på ett øye henvises til den sertifikatutstedende 

myndigheten, og kan vurderes som skikket dersom det er usannsynlig at dette vil påvirke sikker utøvelse av de 

særskilte rettighetene knyttet til søkerens sertifikat. 

d)  En søker skal være i stand til å lese en N5-synstavle (eller tilsvarende) på 30–50 cm avstand, og en N14-synstavle 

(eller tilsvarende) på 100 cm avstand, med korreksjon dersom det er nødvendig. 

e)  Søkere til en legeattest av klasse 1 skal ha normale synsfelt og normal binokulær funksjon. 

f)  Søkere som har gjennomgått øyekirurgi, kan vurderes som skikket forutsatt at den oftalmologiske vurderingen er 

tilfredsstillende. 

g)  Søkere med klinisk diagnose keratokonus kan vurderes som skikket forutsatt at den oftalmologiske undersøkelsen 

er tilfredsstillende. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

h)  Søkere med: 

1)  astigmatisme, 

2)  anisometropi, 

 kan vurderes som skikket forutsatt at den oftalmologiske vurderingen er tilfredsstillende. 

i)  Søkere med dobbeltsyn skal vurderes som uskikket. 

j)  Briller og kontaktlinser. Dersom tilfredsstillende synsfunksjon kan oppnås bare med korreksjon: 

1) i)  når det gjelder avstandssyn, skal briller eller kontaktlinser brukes ved utøvelse av de særskilte rettighetene 

knyttet til det eller de relevante sertifikatene, 

ii)  når det gjelder nærsyn, skal et par lesebriller finnes tilgjengelig ved utøvelse av de særskilte rettighetene 

knyttet til sertifikatet, 

2)  et ekstra par tilnærmet identiske korrigerende briller skal finnes lett tilgjengelig ved utøvelse av de særskilte 

rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene, 

3)  korreksjonen skal gi optimal synsfunksjon, tåles godt og være egnet til lufttjeneste, 

4)  dersom kontaktlinser brukes, skal disse være til avstandssyn, være monofokale, ufargede og tåles godt, 

5)  søkere med høy refraksjonsfeil skal bruke kontaktlinser eller briller med høyindeksglass,  
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6)  det skal anvendes bare ett par briller for å oppfylle synskravene, 

7)  ortokeratologiske linser skal ikke brukes. 

MED.B.075 Fargesyn 

a)  Søkere skal godtgjøre at de uten vanskeligheter klarer å oppfatte de fargene som er nødvendige for å kunne utføre 

sine plikter på en sikker måte. 

b) Undersøkelse 

1)  Søkere skal bestå Ishiharas fargeprøve ved førstegangsutstedelse av legeattest. 

2)  For søkere som ikke består Ishiharas fargeprøve, skal fargesynet undersøkes nærmere for å fastslå om de er 

fargesyngodkjent. 

c)  Når det gjelder legeattester av klasse 1, skal søkere ha normalt fargesyn eller være fargesyngodkjent. Søkere som 

ikke består den utvidede fargesynsprøven, skal vurderes som uskikket: Søkere til en legeattest av klasse 1 skal 

henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

d)  Når det gjelder legeattester av klasse 2, skal de særskilte rettighetene begrenses til flyging om dagen dersom 

søkeren ikke har tilfredsstillende fargesyn. 

MED.B.080 Øre-nese-hals 

a)  Søkere skal ikke ha unormal funksjon i ører, nese, bihuler eller hals, herunder munnhule, tenner og strupehode, 

eller noen aktiv patologisk tilstand, medfødt eller ervervet, akutt eller kronisk, eller følgetilstand etter kirurgi eller 

skade som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de 

relevante sertifikatene. 

b)  Hørselen skal være tilfredsstillende for sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante 

sertifikatene. 

c) Undersøkelse 

1)  Hørselen skal prøves ved alle undersøkelser. 

i) Når det gjelder legeattester av klasse 1 og 2, skal, dersom en instrumentrettighet skal knyttes til sertifikatet, 

hørselen undersøkes med rentoneaudiogram ved den første undersøkelsen, og senere ved undersøkelser i 

forbindelse med forlengelse eller fornyelse, hvert femte år inntil fylte 40 år, og deretter hvert annet år. 

ii) Førstegangssøkere skal ved den rentoneaudiometriske undersøkelsen ikke ha et hørselstap på mer enn 35 

dB på noen av frekvensene 500, 1000 eller 2000 Hz, eller mer enn 50 dB ved 3000 Hz på hvert øre. Søkere 

som ved forlengelse eller fornyelse har et større hørselstap, skal demonstrere tilfredsstillende 

hørselsfunksjon. 

iii) Søkere med hypoakusis skal demonstrere tilfredsstillende hørselsfunksjon. 

2)  En utvidet øre-nese-hals-undersøkelse skal foretas ved førstegangsutstedelse av legeattest av klasse 1, og 

deretter periodisk når dette er klinisk indisert. 

d)  Søkere til en legeattest av klasse 1 som har: 

1)  en aktiv patologisk prosess, akutt eller kronisk, i det indre øret eller mellomøret, 

2)  utilhelet perforasjon eller funksjonssvikt i en eller begge trommehinnene, 

3)  forstyrrelse av vestibulærfunksjonen, 

4)  vesentlig redusert nesepassasje, 

5)  funksjonssvikt i bihuler, 

6)  vesentlig misdannelse eller vesentlig, akutt eller kronisk infeksjon i munnhule eller øvre luftveier, 

7)  vesentlig forstyrrelse av tale eller stemme, 

 skal gjennomgå ytterligere medisinske undersøkelser og vurdering for å fastslå at tilstanden ikke påvirker sikker 

utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til søkerens sertifikat.  
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e)  Flymedisinsk vurdering: 

1)  søkere til en legeattest av klasse 1 som har en forstyrrelse av vestibulærfunksjonen, skal henvises til den 

sertifikatutstedende myndigheten, 

2)  skikketheten til søkere til en legeattest av klasse 2 som har en forstyrrelse av vestibularfunksjonen, skal 

vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

MED.B.085 Dermatologi 

Søkere skal ikke ha noen påvist hudsykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte 

rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

MED.B.090 Onkologi 

a)  Søkere skal ikke ha noen påvist primær eller sekundær ondartet sykdom som det er sannsynlig at vil kunne påvirke 

sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til det eller de relevante sertifikatene. 

b)  Etter behandling for ondartet sykdom skal søkere gjennomgå tilfredsstillende onkologisk vurdering før vurderingen 

skikket kan gis. Søkere til en legeattest av klasse 1 skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

Skikketheten til søkere til legeattester av klasse 2 skal vurderes i samråd med den sertifikatutstedende myndigheten. 

c)  Søkere med en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter ondartet hjernesvulst, skal vurderes som uskikket. 

AVSNITT 3 

Særlige krav til LAPL-legeattester 

MED.B.095 Medisinsk undersøkelse og/eller vurdering av søkere til LAPL-legeattest 

a)  En som søker om en LAPL-legeattest, skal vurderes på grunnlag av beste flymedisinske praksis. 

b)  Det skal legges særlig vekt på søkerens fullstendige sykehistorie. 

c)  Den første vurderingen, alle etterfølgende revurderinger etter fylte 50 år og vurderinger i tilfeller der søkerens 

pasientjournal ikke er tilgjengelig for legen, skal minst omfatte følgende: 

1)  klinisk undersøkelse, 

2)  blodtrykk, 

3)  urinprøve, 

4)  syn, 

5)  hørsel. 

d)  Etter den første vurderingen skal etterfølgende revurderinger fram til fylte 50 år omfatte: 

1)  en vurdering av LAPL-innehaverens pasientjournal, og 

2)  de punktene under bokstav c) som anses som nødvendige av det flymedisinske senteret, flylegen eller den 

allmennpraktiserende legen, i samsvar med beste flymedisinske praksis. 

KAPITTEL C 

KRAV TIL MEDISINSK SKIKKETHET FOR KABINBESETNING 

AVSNITT 1 

Generelle krav 

MED.C.001 Generelt 

Kabinbesetningsmedlemmer skal oppfylle gjeldende krav i denne delen for å kunne ivareta de oppgavene og det 

ansvaret på et luftfartøy som de er pålagt i henhold til flysikkerhetsreglene.  
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MED.C.005 Flymedisinske vurderinger 

a)  Kabinbesetningsmedlemmer skal gjennomgå flymedisinske vurderinger for å kontrollere at de ikke har noen fysisk 

eller psykisk sykdom som kan gjøre dem arbeidsudyktige eller ute av stand til å ivareta de sikkerhetsoppgavene og 

det sikkerhetsansvaret de er pålagt. 

b)  Hvert kabinbesetningsmedlem skal gjennomgå en flymedisinsk vurdering før vedkommende første gang blir pålagt 

å tjenestegjøre på et luftfartøy, og deretter med intervaller på høyst 60 måneder. 

c)  Flymedisinske vurderinger skal utføres av en flylege, et flymedisinsk senter eller en arbeidsmedisiner dersom 

kravene i MED.D.040 er oppfylt. 

AVSNITT 2 

Krav til flymedisinsk vurdering av kabinbesetning 

MED.C.020 Generelt 

Kabinbesetningsmedlemmer skal ikke ha noen: 

a)  medfødt eller ervervet sykelig tilstand, 

b)  aktiv, latent, akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemning, 

c)  sår, skade eller følgetilstander etter operasjon, og 

d)  virkning eller bivirkning av reseptpliktige eller reseptfrie legemidler som tas terapeutisk, diagnostisk eller 

forebyggende, som vil kunne medføre en slik grad av nedsatt funksjonsevne at vedkommende kan bli 

arbeidsudyktig eller ute av stand til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver og sitt sikkerhetsansvar. 

MED.C.025 Innholdet i flymedisinske vurderinger 

a)  Den første flymedisinske vurderingen skal minst omfatte: 

1)  en vurdering av kabinbesetningsmedlemmets sykehistorie og 

2)  en klinisk undersøkelse av følgende: 

i) hjerte- og karsystem, 

ii) åndedrettsorganene, 

iii) muskel-skjelettsystem, 

iv) øre-nese-hals, 

v) synssystem og 

vi) fargesyn. 

b)  Hver påfølgende flymedisinske vurdering skal omfatte: 

1)  en vurdering av kabinbesetningsmedlemmets sykehistorie og 

2)  en klinisk undersøkelse dersom det anses som nødvendig ut fra beste flymedisinske praksis. 

c)  Når det gjelder a) og b), i tilfelle tvil eller ved klinisk indikasjon, skal den flymedisinske vurderingen av et 

kabinbesetningsmedlem også omfatte slike ytterligere medisinske undersøkelser, prøver eller utredninger som 

flylegen, det flymedisinske senteret eller arbeidsmedisineren anser som nødvendige. 

AVSNITT 3 

Ytterligere krav til søkere til eller innehavere av en kabinbesetningsattest 

MED.C.030 Legeerklæring for kabinbesetning 

a)  Etter at den flymedisinske vurderingen er avsluttet, skal søkere til eller innehavere av en kabinbesetningsattest: 

1)  få utlevert en legeerklæring for kabinbesetning fra flylegen, det flymedisinske senteret eller  

arbeidsmedisineren, og  
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2)  gi tilsvarende opplysninger eller en kopi av sin legeerklæring for kabinbesetning til den eller de operatørene 

som benytter deres tjenester. 

b) Legeerklæring for kabinbesetning 

En legeerklæring for kabinbesetning skal inneholde opplysninger om datoen for den flymedisinske vurderingen, om 

hvorvidt kabinbesetningsmedlemmet er vurdert som skikket eller uskikket, om datoen for neste påkrevde flymedisinske 

vurdering, samt eventuelle begrensninger. Alle andre opplysninger skal være omfattet av reglene om fortrolig 

behandling av medisinske opplysninger i samsvar med MED.A.015. 

MED.C.035 Begrensninger 

a)  Dersom innehavere av en kabinbesetningsattest ikke fullt ut oppfyller de medisinske kravene angitt i avsnitt 2, skal 

flylegen, det flymedisinske senteret eller arbeidsmedisineren vurdere hvorvidt de kan være i stand til å utføre sine 

oppgaver som kabinbesetning på en sikker måte dersom de har en eller flere begrensninger. 

b)  Eventuelle begrensninger på utøvelsen av de særskilte rettighetene gitt ved en kabinbesetningsattest skal være 

angitt i legeerklæringen for kabinbesetning og skal bare fjernes av en flylege, et flymedisinsk senter eller en 

arbeidsmedisiner i samråd med en flylege. 

KAPITTEL D 

FLYLEGER, ALLMENNPRAKTISERENDE LEGER OG ARBEIDSMEDISINERE 

AVSNITT 1 

Flyleger 

MED.D.001 Særskilte rettigheter 

a)  De særskilte rettighetene til en flylege er å utstede, forlenge og fornye legeattester av klasse 2 og LAPL-

legeattester, og å utføre relevante medisinske undersøkelser og vurderinger. 

b)  Innehavere av et sertifikat som flylege (AME-sertifikat) kan søke om utvidelse av sine særskilte rettigheter til å 

omfatte medisinske undersøkelser for forlengelse og fornyelse av legeattester av klasse 1, dersom de oppfyller 

kravene i MED.D.015. 

c)  Omfanget av flylegens særskilte rettigheter og eventuelle vilkår for disse skal angis i sertifikatet. 

d)  Innehavere av et AME-sertifikat skal ikke utføre flymedisinske undersøkelser og vurderinger i andre medlemsstater 

enn den medlemsstaten som utstedte deres sertifikat som flylege, med mindre de har: 

1)  fått godkjenning fra vertsmedlemsstaten til å praktisere som legespesialist, 

2)  underrettet vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten om at de har til hensikt å utføre flymedisinske 

undersøkelser og vurderinger og utstede legeattester innenfor rammen av deres særskilte rettigheter  

som flylege, og 

3)  mottatt en orientering fra vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten. 

MED.D.005 Søknad 

a)  Søknader om et AME-sertifikat skal inngis i et format og på den måten som er fastsatt av vedkommende 

myndighet. 

b)  Søkere til et AME-sertifikat skal framlegge for vedkommende myndighet: 

1)  personopplysninger og kontoradresse, 

2)  dokumentasjon som godtgjør at de oppfyller kravene fastsatt i MED.D.010, herunder bevis på fullført kurs i 

flymedisin som står i forhold til de særskilte rettighetene de søker om, 

3)  en skriftlig erklæring om at flylegen vil utstede legeattester på grunnlag av kravene i denne delen. 

c)  Dersom flyleger utfører flymedisinske undersøkelser på mer enn ett sted, skal de gi vedkommende myndighet 

relevante opplysninger om alle steder de har praksis.  



Nr. 62/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

MED.D.010 Krav til utstedelse av et AME-sertifikat 

Søkere til et AME-sertifikat med særskilte rettigheter for førstegangsutstedelse, forlengelse og fornyelse av legeattester 

av klasse 2, skal: 

a)  være fullt kvalifisert og autorisert til å praktisere medisin og inneha et bevis på fullført spesialistutdanning, 

b)  ha gjennomgått grunnkurset i flymedisin, 

c)  godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de: 

1)  har tilfredsstillende fasiliteter, prosedyrer, dokumentasjon og fungerende utstyr som er egnet for flymedisinske 

undersøkelser, og 

2)  har nødvendige prosedyrer og vilkår for å sikre fortrolig behandling av medisinske opplysninger. 

MED.D.015 Krav til utvidelse av særskilte rettigheter 

Søkere til et AME-sertifikat med utvidelse av særskilte rettigheter til å omfatte forlengelse og fornyelse av legeattester 

av klasse 1 skal inneha et gyldig AME-sertifikat og ha: 

a)  utført minst 30 undersøkelser i forbindelse med utstedelse, forlengelse eller fornyelse av legeattester av klasse 2 i 

løpet av de siste fem årene før søknaden, 

b)  gjennomgått et videregående kurs i flymedisin, og 

c)  gjennomgått praktisk opplæring ved et flymedisinsk senter eller under tilsyn av den sertifikatutstedende 

myndigheten. 

MED.D.020 Opplæringskurs i flymedisin 

a)  Opplæringskursene i flymedisin skal være godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 

organisasjonen som holder dem, har sitt hovedforetak. Den organisasjonen som holder kurset, skal godtgjøre at 

kursplanen er tilfredsstillende, og at de som har ansvar for opplæringen, har tilstrekkelig kunnskap og erfaring. 

b)  Bortsett fra når det gjelder oppfriskingsopplæring, skal kursene avsluttes med en skriftlig eksamen i de fagene som 

inngår i kurset. 

c)  Den organisasjonen som holder kurset, skal utstede et kursbevis til kandidatene når de har bestått eksamen. 

MED.D.025 Endringer i AME-sertifikatet 

a)  Flylegene skal underrette vedkommende myndighet om følgende endringer som kan berøre deres sertifikat: 

1)  flylegen er gjenstand for disiplinærsak eller etterforskning av medisinsk tilsynsmyndighet, 

2)  vilkårene for innvilgelse av sertifikatet er endret, herunder innholdet i de erklæringene som skal sendes inn 

sammen med søknaden, 

3)  kravene til utstedelse oppfylles ikke lenger, 

4)  flylegen flytter sin praksis eller endrer postadresse. 

b)  Ved manglende underretning til vedkommende myndighet skal de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet, 

midlertidig oppheves eller tilbakekalles, etter beslutning fra vedkommende myndighet som midlertidig opphever 

eller tilbakekaller sertifikatet. 

MED.D.030 Gyldighetstid for AME-sertifikat 

Et AME-sertifikat skal utstedes for et tidsrom på høyst tre år. Det skal forlenges dersom innehaveren: 

a)  fortsatt oppfyller de generelle vilkårene som kreves for å utøve legeyrket og opprettholder registreringen som 

praktiserende lege i samsvar med nasjonal lovgivning, 

b)  har gjennomgått oppfriskingsopplæring i flymedisin i løpet av de siste tre årene, 
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c)  har utført minst ti flymedisinske undersøkelser hvert år, 

d)  fortsatt overholder vilkårene for sertifikatet, og 

e)  utøver sine særskilte rettigheter i samsvar med denne delen. 

AVSNITT 2 

Allmennpraktiserende leger 

MED.D.035 Krav til allmennpraktiserende leger 

a)  Allmennpraktiserende leger skal fungere som flyleger i forbindelse med utstedelse av LAPL-legeattester bare: 

1)  dersom de utøver sin virksomhet i en medlemsstat der allmennpraktiserende leger har tilfredsstillende tilgang til 

fullstendige pasientjournaler for søkerne, og 

2)  i samsvar med eventuelle tilleggskrav fastsatt i nasjonal lovgivning. 

b)  For å kunne utstede LAPL-legeattester skal allmennpraktiserende leger være fullt kvalifisert og autorisert til å 

praktisere medisin i samsvar med nasjonal lovgivning. 

c)  Allmennpraktiserende leger som fungerer som flyleger, skal melde sin virksomhet til vedkommende myndighet. 

AVSNITT 3 

Arbeidsmedisinere 

MED.D.040 Krav til arbeidsmedisinere 

Arbeidsmedisinere skal bare utføre flymedisinske vurderinger av kabinbesetning dersom: 

a)  vedkommende myndighet har forvisset seg om at den aktuelle nasjonale arbeidsmedisinske ordningen kan sikre 

overholdelse av de relevante kravene i denne delen, 

b)  de har autorisasjon til å praktisere medisin og har en kvalifikasjon i arbeidsmedisin i samsvar med nasjonal 

lovgivning, og 

c)  har kunnskap i flymedisin som er relevant for det miljøet kabinbesetningen arbeider i. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 290/2012 

av 30. mars 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 6, 

artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) 

fastsettes nærmere bestemmelser om visse flyger-

sertifikater, og om konvertering av nasjonale flyger-

sertifikater og nasjonale flymaskinistsertifikater til 

flygersertifikater, samt vilkår for godkjenning av 

sertifikater fra tredjestater. Regler for legeattest for 

flygere, vilkår for konvertering av nasjonale legeattester 

og sertifisering av flyleger er også fastsatt i nevnte 

forordning. Forordning (EU) nr. 1178/2011 inneholder 

dessuten bestemmelser om kabinbesetningens 

medisinske skikkethet. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 skal 

flygerutdanningsorganisasjoner og flymedisinske sentre 

ha et sertifikat. Sertifikatet skal utstedes etter at visse 

tekniske og administrative krav er oppfylt. Regler for 

disse organisasjonenes administrasjons- og ledel-

sessystem bør derfor fastsettes. 

3)  Opplæringsinnretninger for flysimulering som brukes til 

opplæring, prøving og kontroll av flygere, skal 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 5.4.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 22. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1. 

sertifiseres i henhold til et sett med tekniske kriterier. 

Disse tekniske kravene og administrative fram-

gangsmåtene bør derfor fastsettes. 

4)  I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 skal 

kabinbesetningen til enhver tid være fysisk skikket og i 

stand til å ivareta sikkerhetsoppgavene de er pålagt. 

Kabinbesetning som deltar i kommersielle luftfarts-

operasjoner skal ha en attest, slik det første gang ble 

angitt i OPS 1.1005 kapittel O bokstav d) i vedlegg III 

til rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 

1991 om harmonisering av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter i sivil luftfart(3). Det bør 

derfor fastsettes regler for kabinbesetningens 

kvalifikasjoner og tilhørende attester. 

5)  Forordning (EU) nr. 1178/2011 inneholder ikke 

bestemmelser om vedkommende myndigheters 

tilsynskapasitet. Denne forordning endrer derfor 

forordning (EU) nr. 1178/2011, slik at den omfatter 

vedkommende myndigheters og organisasjoners 

administrasjons- og ledelsessystem. I samsvar med 

forordning (EF) nr. 216/2008 bør forordning (EU)  

nr. 1178/2011 også inneholde regler for et 

informasjonsnett mellom medlemsstatene, 

Kommisjonen og Byrået. 

6)  Luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter må 

få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye rammereglene 

og på visse vilkår anerkjenne gyldigheten av sertifikater, 

herunder attester på sikkerhetsopplæring, som er utstedt 

før denne forordning får anvendelse. 

7)  For å sikre en smidig overgang og et høyt og ensartet 

sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Unionen bør 

gjennomføringstiltakene gjenspeile det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, herunder beste praksis, og 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen innenfor 

opplæring av besetninger. Det bør derfor tas hensyn til 

forordning (EØF) nr. 3922/91 samt til tekniske krav og 

administrative framgangsmåter som er godkjent av Den 

  

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 

2017/EØS/62/26 
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internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO») 

og de felles luftfartsmyndigheter fram til 30. juni 2009, 

og til gjeldende lovgivning som gjelder særlige 

nasjonale forhold. 

8)  Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91 

om attest på sikkerhetsopplæring for kabinbesetning 

utgår i samsvar med artikkel 69 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. Tiltak som vedtas ved denne forordning, 

skal anses som tilsvarende tiltak. 

10)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») har 

utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler og framlagt 

dem for Kommisjonen i form av en uttalelse, i samsvar 

med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 tilføyes følgende nummere: 

«6.  vilkårene for å utstede, opprettholde, endre, begrense, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle kabinbe-

setningsattester, samt særskilte rettigheter og ansvar 

for innehavere av kabinbesetningsattester, 

7.  vilkårene for å utstede, opprettholde, endre, begrense, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle sertifikater for 

flygerutdanningsorganisasjoner og flymedisinske sentre 

som arbeider med kvalifisering og flymedisinsk 

vurdering av besetninger i sivil luftfart, 

8.  kravene til godkjenning av opplæringsinnretninger for 

flysimulering og organisasjoner som drifter og bruker 

slike innretninger, 

9.  kravene til administrasjons- og ledelsessystemet som 

må oppfylles av medlemsstatene, Byrået og organi-

sasjonene i forbindelse med reglene nevnt i nr. 1–8.» 

2)  I artikkel 2 skal nytt nr. 11, 12 og 13 lyde: 

«11) «kabinbesetningsmedlem» et behørig kvalifisert 

besetningsmedlem som ikke tilhører flygebe-

setningen eller den tekniske besetningen, og som av 

operatøren er pålagt oppgaver knyttet til passasjer- 

og flysikkerhet under flyging, 

12) «besetning» flygebesetning og kabinbesetning, 

13) «sertifikat, godkjenning eller organisasjon som 

oppfyller JAR» et sertifikat eller en godkjenning som 

er utstedt eller anerkjent, eller en organisasjon som er 

sertifisert, godkjent, registrert eller anerkjent, i 

samsvar med nasjonal lovgivning som gjenspeiler de 

felles luftfartskrav, og framgangsmåter, av en 

medlemsstat som har gjennomført de relevante felles 

luftfartskrav, og som er anbefalt for gjensidig 

anerkjennelse innenfor de felles luftfartsmyndighe-

tenes system for slike felles luftfartskrav.» 

3)  I artikkel 4 nr. 1 

— erstattes uttrykket «8. april 2012» med «denne 

forordning får anvendelse», 

— erstattes uttrykket «8. april 2017» med «8. april 2018». 

4)  Ny artikkel 10a, 10b og 10c skal lyde: 

«Artikkel 10a 

Flygerutdanningsorganisasjoner 

1.  Flygerutdanningsorganisasjoner skal overholde de 

tekniske kravene og administrative framgangsmåtene som 

er fastsatt i vedlegg VI og VII, og skal sertifiseres. 

2.  Flygerutdanningsorganisasjoner som innehar 

sertifikater som oppfyller JAR, som en medlemsstat har 

utstedt eller anerkjent før denne forordning får anvendelse, 

skal anses å ha et sertifikat utstedt i samsvar med denne 

forordning. 

I slike tilfeller skal disse organisasjonenes særskilte 

rettigheter begrenses til de særskilte rettighetene i den 

godkjenningen medlemsstaten har utstedt. 

Med forbehold for artikkel 2 skal flygerutdannings-

organisasjoner innen 8. april 2014 tilpasse sitt 

ledelsessystem, sine utdanningsprogrammer, fram-

gangsmåter og håndbøker slik at de er samsvar med 

vedlegg VII. 

3.  Utdanningsorganisasjoner som oppfyller JAR og er 

registrert i en medlemsstat før denne forordning får 

anvendelse, skal kunne gi opplæring for et 

privatflygersertifikat (PPL) som oppfyller JAR.  
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4.  Medlemsstatene skal innen 8. april 2017 erstatte 

sertifikatene nevnt i nr. 2 første ledd med sertifikater i det 

formatet som er fastsatt i vedlegg VI. 

Artikkel 10b 

Opplæringsinnretninger for flysimulering 

1.  Opplæringsinnretninger for flysimulering (FSTD – 

flight simulation training devices) som brukes til opplæring, 

prøving og kontroll av flygere, med unntak av 

opplæringsinnretninger for testflygingsopplæring, skal være 

i samsvar med de tekniske kravene og administrative 

framgangsmåtene fastsatt i vedlegg VI og VII, og skal 

kvalifiseres. 

2.  FSTD-kvalifikasjonsbeviser som oppfyller JAR og er 

utstedt eller anerkjent før denne forordning får anvendelse, 

skal anses å være utstedt i samsvar med denne forordning. 

3.  Medlemsstatene skal innen 8. april 2017 erstatte  

bevisene nevnt i nr. 2 med kvalifikasjonsbeviser i det 

formatet som er fastsatt i vedlegg VI. 

Artikkel 10c 

Flymedisinske sentre 

1.  Flymedisinske sentre skal overholde de tekniske 

kravene og administrative framgangsmåtene fastsatt i 

vedlegg VI og VII, og skal sertifiseres. 

2.  Godkjenninger av flymedisinske sentre som oppfyller 

JAR som er utstedt eller anerkjent av en medlemsstat før 

denne forordning får anvendelse, skal anses å være utstedt i 

samsvar med denne forordning. 

 Flymedisinske sentre skal innen 8. april 2014 tilpasse 

sitt ledelsessystem og sine opplæringsprogrammer, 

framgangsmåter og håndbøker slik at de er i samsvar med 

vedlegg VII. 

3.  Medlemsstatene skal innen 8. april 2017 erstatte 

godkjenningene av flymedisinske sentre nevnt i nr. 2 første 

ledd med sertifikater i det formatet som er fastsatt i vedlegg 

VI.» 

5)  Ny artikkel 11a, 11b og 11c skal lyde: 

«Artikkel 11a 

Kabinbesetningens kvalifikasjoner og tilhørende 

attester 

1.  Kabinbesetningsmedlemmer som deltar i kom-

mersielle operasjoner med luftfartøyer nevnt i artikkel 4  

nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 216/2008, skal 

være kvalifisert og inneha en attest på dette i samsvar med 

de tekniske kravene og administrative framgangsmåtene 

fastsatt i vedlegg V og VI. 

2.  Kabinbesetningsmedlemmer som før denne for-

ordning får anvendelse, innehar en attest på 

sikkerhetsopplæring utstedt i samsvar med forordning 

(EØF) nr. 3922/91 («EU–OPS»), skal 

a)  anses å etterkomme denne forordning dersom de 

oppfyller gjeldende krav til opplæring, kontroll og 

aktuell erfaring i EU-OPS, eller, 

b)  dersom de ikke oppfyller kravene til opplæring, 

kontroll og aktuell erfaring i EU-OPS, gjennomgå all 

opplæring og kontroll som kreves, før de anses å 

etterkomme denne forordning, eller, 

c)  dersom de ikke har deltatt i kommersielle 

luftfartoperasjoner med fly på mer enn fem år, 

gjennomgå grunnopplæringskurset og bestå den 

tilhørende prøven fastsatt i vedlegg V før de anses å 

etterkomme denne forordning. 

3.  Attester på sikkerhetsopplæring utstedt i samsvar med 

EU-OPS skal innen 8. april 2017 erstattes med 

kabinbesetningsattester i det formatet som er fastsatt i 

vedlegg VI. 

4.  Kabinbesetningsmedlemmer som deltar i kom-

mersielle  helikopteroperasjoner på det tidspunktet denne 

forordning får anvendelse, skal 

a)  anses å oppfylle kravene til grunnopplæring i vedlegg 

V dersom de oppfyller gjeldene krav til opplæring, 

kontroll og aktuell erfaring i de felles luftfartskrav 

(JAR – Joint Aviation Requirements) for kommersiell 

lufttransport med helikopter, eller, 

b)  dersom de ikke oppfyller gjeldende krav til opplæring, 

kontroll og aktuell erfaring i JAR for kommersiell 

lufttransport med helikopter, gjennomgå all relevant 

opplæring og kontroll som kreves for å arbeide om bord 

i et helikopter, bortsett fra grunnopplæringen, før de 

kan anses å etterkomme denne forordning, eller, 

c)  dersom de ikke har utført kommersielle helikop-

teroperasjoner på mer enn fem år, gjennomgå 

grunnopplæringskurset og bestå den tilhørende prøven 

fastsatt i vedlegg V før de kan anses å etterkomme 

denne forordning. 

5.  Med forbehold for artikkel 2 skal det innen  

8. april 2013 utstedes kabinbesetningsattester i det formatet 

som er fastsatt i vedlegg VI, til alle kabinbe-

setningsmedlemmer som deltar i kommersielle 

helikopteroperasjoner.  
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Artikkel 11b 

Tilsynskapasitet 

1.  Medlemsstatene skal innenfor den respektive 

medlemsstat utpeke ett eller flere organer som 

vedkommende myndighet, nødvendig myndighet og ansvar 

for å sertifisering av og tilsyn med personer og 

organisasjoner som omfattes av forordning (EF)  

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

2.  Dersom en medlemsstat utpeker flere enn ett organ 

som vedkommende myndighet 

a)  skal hver vedkommende myndighets kompetanse-

områder være klart definert med hensyn til ansvar og 

geografisk begrensning, 

b)  skal arbeidet samordnes mellom disse organene for å 

sikre effektivt tilsyn med alle organisasjoner og 

personer som omfattes av forordning (EF) nr. 216/2008 

og dens gjennomføringsregler innenfor for deres 

respektive ansvarsområder. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 

myndighet(er) har den nødvendige kapasiteten til å ivareta 

tilsynet med alle personer og organisasjoner som omfattes 

av deres tilsynsprogram, herunder tilstrekkelige ressurser til 

å oppfylle kravene i denne forordning. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at personell hos 

vedkommende myndighet(er) ikke utøver tilsynsvirksomhet 

når det foreligger bevis for at dette direkte eller indirekte 

kan føre til en interessekonflikt, særlig det dreier seg om en 

familiemessig eller økonomisk interesse. 

5.  Personell som er godkjent av vedkommende 

myndighet til å utføre sertifiserings- eller tilsynsoppgaver, 

skal være bemyndiget til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  undersøke dokumentasjon, data, prosedyrer og alt annet 

materiale som er relevant for utførelse av sertifiserings- 

og/eller tilsynsoppgaver, 

b)  ta kopier av hele eller deler av slik dokumentasjon, 

data, prosedyrer og annet materiale, 

c)  be om en muntlig forklaring på stedet, 

d)  få adgang til relevante lokaler, operasjonssteder eller 

transportmidler, 

e)  gjennomføre tilsyn, undersøkelser, vurderinger og 

inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og 

uanmeldte inspeksjoner, og 

f)  eventuelt treffe eller innlede håndhevingstiltak. 

6.  Oppgavene i nr. 5 skal utføres i samsvar med 

lovbestemmelsene i den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 11c 

Overgangstiltak 

Med hensyn til organisasjoner som har Byrået som sin 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 21 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 216/2008, skal 

a)  medlemsstatene innen 8. april 2013 gi Byrået all 

dokumentasjon om tilsynet med slike organisasjoner, 

b)  sertifiseringsprosesser som en medlemsstat har innledet 

før 8. april 2012, sluttføres av medlemsstaten i 

samordning med Byrået. Byrået skal påta seg alt ansvar 

som vedkommende myndighet for en slik organisasjon 

etter at sertifikatet er utstedt av medlemsstaten.» 

6)  I artikkel 12 skal nytt nummer lyde: 

«1b.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte at 

de ikke vil anvende bestemmelsene i vedlegg I–IV før 8. 

april 2013.» 

7)  I artikkel 12 nr. 7 erstattes uttrykket «nr. 2–6» med «nr. 1b–

6». 

8)  Nytt vedlegg V, VI og VII tilføyes med teksten som angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 8. april 2012. 

2.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene 

beslutte ikke å anvende  

a)  vedlegg V–VII før 8. april 2013, 

b)  ORA.GEN.200 bokstav a) nr. 3 i vedlegg VII på innehavere 

av FSTD-kvalifikasjonsbeviser som ikke er godkjente 

utdanningsorganisasjoner og ikke har et god-

kjenningssertifikat for luftfartsselskap, før 8. april 2014, 

c)  vedlegg VI og VII på godkjente utdanningsorganisasjoner 

og flymedisinske sentre som ikke oppfyller JAR, før 8. april 

2014, 

d)  CC.GEN.030 i vedlegg V før 8. april 2015, 

e)  vedlegg V på kabinbesetningsmedlemmer som deltar i 

kommersielle operasjoner med helikopter, før 8. april 2015, 
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f)  vedlegg VI og VII på utdanningsorganisasjoner som bare gir opplæring for flygersertifikat for lette 

luftfartøyer, privatflygersertifikater, flygersertifikater for ballonger eller flygersertifikater for seilfly, før 8. 

april 2015, 

g)  vedlegg VI og VII på utdanningsorganisasjoner som tilbyr opplæring med sikte på testflygingsrettigheter i 

samsvar med FCL.820 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011, før 8. april 2015. 

3.  Når en medlemsstat benytter seg av bestemmelsene i nr. 2, skal den underrette Kommisjonen og Byrået om 

dette. I denne underretningen skal varigheten av og årsakene til unntaket samt gjennomføringsprogrammet 

med planlagte tiltak og tilhørende tidsplan beskrives. 

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

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 30. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

KVALIFISERING AV KABINBESETNING SOM DELTAR I KOMMERSIELL LUFTTRANSPORT 

[DEL-CC] 

KAPITTEL GEN 

GENERELLE KRAV 

CC.GEN.001 Vedkommende myndighet 

I denne delen skal vedkommende myndighet være den myndigheten som er utpekt av medlemsstaten der en person 

søker om å få utstedt en kabinbesetningsattest. 

CC.GEN.005 Virkeområde 

I denne delen fastsettes kravene til utstedelse av en kabinbesetningsattest, vilkårene for attestens gyldighet og hvordan 

den skal brukes av innehaveren.  

CC.GEN.015 Søknad om en kabinbesetningsattest 

En søknad om en kabinbesetningsattest skal inngis i den formen og på den måten som er fastsatt av vedkommende 

myndighet. 

CC.GEN.020 Minstealder 

Den som søker om en kabinbesetningsattest, skal være fylt 18 år. 

CC.GEN.025 Særskilte rettigheter og vilkår 

a)  De særskilte rettighetene til innehaveren av en kabinbesetningsattest omfatter å arbeide som 

kabinbesetningsmedlem i kommersiell lufttransport med luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  Kabinbesetningsmedlemmer kan utøve de særskilte rettighetene som er angitt i bokstav a), bare dersom de 

1)  har gyldig en kabinbesetningsattest som angitt i CC.CCA.105 og 

2)  oppfyller CC.GEN.030, CC.TRA.225 og gjeldende krav i del-MED. 

CC.GEN.030 Dokumenter og oppbevaring av dokumentasjon 

For å vise at gjeldende krav i CC.GEN.025 bokstav b) er oppfylt, skal innehaveren oppbevare og etter anmodning 

framlegge kabinbesetningsattesten, listen over og opplærings- og kontrolldokumentasjon for vedkommendes 

kvalifikasjoner for luftfartøytype eller luftfartøyvariant, med mindre operatøren som benytter seg av vedkommendes 

tjenester, oppbevarer denne dokumentasjonen og raskt kan stille den til rådighet når vedkommende myndighet eller 

innehaveren ber om det. 

KAPITTEL CCA 

SÆRLIGE KRAV TIL KABINBESETNINGSATTESTER 

CC.CCA.100 Utstedelse av kabinbesetningsattester 

a)  Kabinbesetningsattester skal bare utstedes til søkere som har bestått prøven etter fullført grunnopplæringskurs i 

samsvar med denne delen. 

b)  Kabinbesetningsattester skal utstedes av 

1)  vedkommende myndighet og/eller 

2)  en organisasjon som er godkjent av vedkommende myndighet til å gjøre dette. 

CC.CCA.105 Kabinbesetningsattestens gyldighet 

Kabinbesetningsattesten skal utstedes med ubegrenset gyldighet, og skal forbli gyldig, med mindre 

a)  den oppheves midlertidig eller tilbakekalles av vedkommende myndighet, eller 

b)  innehaveren ikke har utøvd de tilhørende særskilte rettighetene på minst én luftfartøytype i løpet av de 60 

foregående månedene.  



Nr. 62/344 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

CC.CCA.110 Midlertidig oppheving og tilbakekalling av kabinbesetningsattester 

a)  Dersom en innehaver ikke oppfyller kravene i denne delen, kan vedkommende myndighet midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle vedkommendes kabinbesetningsattest. 

b)  Dersom vedkommende myndighet midlertidig opphever eller tilbakekaller kabinbesetningsattesten, skal 

innehaveren 

1)  underrettes skriftlig om denne beslutningen, og om sin klageadgang i samsvar med nasjonal lovgivning, 

2)  ikke utøve de særskilte rettighetene knyttet til kabinbesetningsattesten, 

3)  uten unødig opphold underrette den eller de operatørene som benytter seg av vedkommendes tjenester, og 

4)  levere attesten tilbake etter gjeldende framgangsmåte fastsatt av vedkommende myndighet. 

KAPITTEL TRA 

OPPLÆRINGSKRAV TIL SØKERE TIL OG INNEHAVERE AV EN KABINBESETNINGSATTEST 

CC.TRA.215 Undervisning 

Opplæring som kreves i denne delen skal 

a)  gis av utdanningsorganisasjoner eller kommersielle lufttransportoperatører som er godkjent av vedkommende 

myndighet til å gjøre dette, 

b)  utføres av personell med den erfaring og de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne undervise i de 

opplæringselementene som skal gjennomgås, og 

c)  gjennomføres i samsvar med et opplæringsprogram og en studieplan som er dokumentert i organisasjonens 

godkjenning. 

CC.TRA.220 Grunnopplæringskurs og prøve 

a)  Den som søker om en kabinbesetningsattest, skal fullføre et grunnopplæringskurs for å gjøre seg kjent med 

luftfartsområdet og erverve tilstrekkelige generelle kunnskaper og grunnleggende ferdigheter til å kunne utføre de 

oppgavene og ivareta det ansvaret som er forbundet med passasjer- og flysikkerhet i normale situasjoner, unormale 

situasjoner og nødssituasjoner. 

b)  Programmet for grunnopplæringskurset skal inneholde minst de delene som er angitt i tillegg 1 til denne delen. Det 

skal inneholde teoretisk og praktisk opplæring. 

c)  Den som søker om en kabinbesetningsattest, skal avlegge en prøve som omfatter alle deler av 

opplæringsprogrammet angitt i bokstav b), med unntak av CRM-opplæring, for å vise at vedkommende har det 

kunnskaps- og ferdighetsnivået som kreves i bokstav a). 

CC.TRA.225 Kvalifikasjon(er) for luftfartøytype eller luftfartøyvariant 

a)  Innehavere av en gyldig kabinbesetningsattest skal bare arbeide om bord i et luftfartøy dersom de er kvalifisert i 

samsvar med gjeldende krav i del-ORO. 

b)  For å være kvalifisert for en luftfartøytype eller -variant skal innehaveren 

1)  oppfylle gjeldende krav til opplæring, kontroll og gyldighet som er relevante for det luftfartøyet der arbeidet 

skal utføres: 

i)  opplæring som er spesifikk for en luftfartøytype, omstillingsopplæring ved overgang til en annen operatør 

samt rutineinnlæring, 

ii)  differanseopplæring, 

iii)  periodisk opplæring og 

2)  i løpet av de siste seks måneder ha arbeidet om bord på den aktuelle luftfartøytypen, eller ha fullført relevant 

oppfriskingskurs og kontroll før arbeidet på denne luftfartøytypen gjenopptas.  

 ______  
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Tillegg 1 til del-CC 

grunnopplæringskurs og prøve 

OPPLÆRINGSPROGRAM 

Programmet for grunnopplæringskurset skal minst inneholde følgende: 

1. Generelle teoretiske kunnskaper om luftfart og luftfartsbestemmelser som omfatter alle deler som er 

relevante for kabinbesetningens oppgaver og ansvar 

1.1.  Luftfartsterminologi, flygeteori, passasjerfordeling, driftsområder, meteorologi og effekter av forurensning av 

luftfartøyets overflate. 

1.2.  Luftfartsforskrifter som er relevante for kabinbesetningen og vedkommende myndighets rolle 

1.3.  Kabinbesetningens oppgaver og ansvar under flyging og nødvendigheten av å reagere raskt og effektivt i 

nødssituasjoner. 

1.4.  Vedvarende kompetanse og skikkethet til å tjenestegjøre som kabinbesetningsmedlem, herunder begrensninger i 

flyge- og tjenestetid og krav om hviletid. 

1.5.  Betydningen av å sikre at relevante dokumenter og håndbøker holdes à jour, eventuelt med endringer fra 

operatøren. 

1.6.  Betydningen av at kabinbesetningen utfører sine oppgaver i samsvar med operatørens driftshåndbok. 

1.7.  Betydningen av at kabinbesetningen får orientering før flyging og tilgang på nødvendige sikkerhetsopplysninger 

for å kunne utføre sine bestemte oppgaver. 

1.8.  Betydningen av å fastslå når kabinbesetningsmedlemmer har myndighet til og ansvar for å iverksette en 

evakuering og andre nødprosedyrer. 

2. Kommunikasjon 

Under opplæringen skal det understrekes at effektiv kommunikasjon mellom kabinbesetning og flygebesetning er 

viktig, herunder kommunikasjonsteknikker, felles språk og terminologi. 

3. Innføringskurs om menneskelige faktorer (HF) i luftfarten og forvaltning av besetningsressurser (CRM – 

crew resource management) 

Dette kurset skal gis av minst én CRM-instruktør for kabinbesetning. De enkelte delene av opplæringen skal 

behandles grundig, og skal minst inneholde følgende: 

3.1. Generelt: menneskelige faktorer i luftfarten, generell undervisning om CRM-prinsipper og -mål, menneskets 

yteevne og begrensninger. 

3.2. Relevant for det enkelte kabinbesetningsmedlem: personforståelse, menneskelig svikt og pålitelighet, holdninger 

og atferd, egenvurdering, stress og stresshåndtering, tretthet og årvåkenhet, selvsikkerhet, situasjonsbevissthet 

samt innhenting og bearbeiding av informasjon. 

4. Passasjerbehandling og kabinovervåking 

4.1.  Viktigheten av korrekt setetildeling i forhold til flyets masse og balanse, særlige passasjerkategorier og 

nødvendigheten av å plassere førlige passasjerer ved utganger uten tilsyn. 

4.2.  Bestemmelser om sikker stuing av kabinbagasje og kabinutstyr, og risikoen for at den skal utgjøre en fare for dem 

som oppholder seg i passasjerkabinen eller på annen måte blokkere eller skade nødutstyr eller utganger. 

4.3.  Råd om gjenkjenning og håndtering av passasjerer som er eller blir beruset av alkohol, som er påvirket av 

narkotika eller er aggressive.  



Nr. 62/346 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

4.4.  Forsiktighetsregler når levende dyr fraktes i passasjerkabinen. 

4.5.  Oppgaver under turbulens, herunder sikring av passasjerkabinen. 

4.6.  Metoder til nødvendig motivering av passasjerer og håndtering av menneskeansamlinger for å kunne foreta en 

rask evakuering. 

5. Flymedisinske forhold og førstehjelp 

5.1.  Generell undervisning om flymedisinske forhold og overleving. 

5.2.  Fysiologiske virkninger av flyging, med særlig vekt på oksygenmangel, oksygenbehov, øretrompetens funksjon 

og skader som følge av trykkendring. 

5.3.  Grunnleggende førstehjelp, herunder behandling ved 

a)  luftsyke 

b)  forstyrrelser i mage- og tarmsystemet 

c)  hyperventilering 

d)  brannskader 

e)  sårskader 

f)  bevisstløshet og 

g)  brudd og bløtvevsskader 

5.4.  Medisinske nødssituasjoner under flyging og førstehjelp i den forbindelse som minst omfatter: 

a)  astma 

b)  stress og allergiske reaksjoner 

c)  sjokk 

d)  diabetes 

e)  kvelning 

f)  epilepsi 

g)  fødsel 

h)  slag og 

i)  hjerteinfarkt 

5.5.  Bruk av hensiktsmessig utstyr, herunder oksygen til førstehjelp samt førstehjelpsskrin, medisinsk nødutstyr og 

deres innhold. 

5.6.  Praktisk hjerte-lunge-redning for hvert kabinbesetningsmedlem med en særskilt utformet dukke, der det tas 

hensyn til de særlige forholdene i et luftfartøy. 

5.7.  Helse og hygiene på reise, herunder: 

a)  hygiene om bord 

b)  risiko for kontakt med infeksjonssykdommer og midler til å begrense en slik risiko 

c)  håndtering av medisinsk avfall 

d)  desinfisering av luftfartøyet 

e)  håndtering av dødsfall om bord, og 
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f)  oppmerksomhetsstyring, fysiologiske virkninger av tretthet, søvnfysiologi, døgnrytme og tidssoneendringer 

6. Farlig gods i samsvar med gjeldende tekniske instrukser fra ICAO 

7. Generelle sikkerhetsmessige forhold i luftfart, herunder bevisstgjøring omkring bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 300/2008 

8. Opplæring i brann- og røykbekjempelse 

8.1.  Understreking av kabinbesetningens ansvar for å reagere raskt i nødssituasjoner med brann- og røykutvikling, og 

framfor alt at det er viktig å identifisere den faktiske brannkilden. 

8.2.  Viktigheten av å underrette flygebesetningen umiddelbart samt særlige tiltak som er nødvendige for samordning 

og assistanse når brann eller røyk oppdages. 

8.3.  Nødvendigheten av hyppig kontroll av potensielt brannfarlige områder, herunder toalettene, og tilhørende 

røykvarslere. 

8.4.  Klassifisering av branner og egnede typer slokkemidler og prosedyrer for bestemte brannsituasjoner. 

8.5.  Teknikker for bruk av slokkemidler, konsekvenser av feilaktig bruk og bruk i et lukket rom, herunder praktisk 

opplæring i brannslokking og i iføring og bruk av røykbeskyttelsesutstyr som benyttes i luftfarten. 

8.6.  Generelle prosedyrer for bakkebaserte nødmeldingstjenester på flyplassene. 

9. Overlevingsopplæring 

9.1.  Prinsipper for overleving i ugjestmilde omgivelser (f.eks. polarområder, ørken, jungel, hav). 

9.2.  Overleving i vann, herunder faktisk iføring og bruk av personlig flyteutstyr i vann og bruk av redningsflåter eller 

tilsvarende utstyr, samt praktiske øvinger i vann. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

MYNDIGHETENES KRAVTIL FLYGEBESETNING 

[DEL-ARA] 

KAPITTEL GEN 

GENERELLE KRAV 

AVSNITT I 

Generelt 

ARA.GEN.105 Definisjoner 

I denne delen og i del-ORA menes med: 

1. «akseptable samsvarskriterier (AMC – Acceptable Means of Compliance)» ikke-bindende standarder vedtatt av 

Byrået for å vise hvilke kriterier som kan benyttes for å sikre samsvar med grunnforordningen og dens 

gjennomføringsregler, 

2. «alternative samsvarskriterier» foreslått alternativ til eksisterende AMC eller forslag til nye kriterier som kan 

benyttes til å sikre samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, der Byrået ikke har 

vedtatt tilknyttede AMC, 

3. «godkjent utdanningsorganisasjon (ATO – approved training organisation)» en organisasjon som er kvalifisert til å 

få utstedt eller forlenget en godkjenning til å gi opplæring for flygersertifikat og tilhørende rettigheter og beviser, 

4. «modell for innretning for grunnleggende instrumentopplæring (BITD-modell)» en fastsatt kombinasjon av 

maskinvare og programvare som er BITD-kvalifisert 

5. «sertifiseringsspesifikasjoner (CS)» tekniske standarder vedtatt av Byrået for å vise samsvar med 

grunnforordningen og dens gjennomføringsregler, og som kan benyttes av en organisasjon for sertifiseringsformål, 

6. «flygeinstruktør (FI)» en instruktør som har særskilte rettigheter til å gi opplæring i et luftfartøy i samsvar med 

del-FCL, 

7. «opplæringsinnretning for flysimulering (FSTD – flight simulation training device)» en opplæringsinnretning som 

a)  for fly er en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD), en opplæringsinnretning for flyge- og 

flysikringsprosedyrer (FNPT) eller en innretning for grunnleggende instrumentopplæring (BITD), 

b)  for helikoptre er en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD) eller en opplæringsinnretning for 

flyge- og flysikringsprosedyrer (FNPT), 

8. «FSTD-kvalifikasjon» en FSTDs tekniske egnethet som fastsatt i samsvarsdokumentet, 

9. «FSTD-bruker» en organisasjon eller person som anmoder en godkjent utdanningsorganisasjon om opplæring, 

kontroll eller prøving ved bruk av en FSTD,  

10. «flygeforbud» formelt startforbud for et luftfartøy og nødvendige tiltak for å holde det tilbake, 

11. «veiledningsmateriale (GM)» ikke-bindende materiale utarbeidet av Byrået som bidrar til å forklare meningen 

med et krav eller en spesifikasjon, og som benyttes som støtte i tolkningen av grunnforordningen, dens 

gjennomføringsregler og AMC, 

12. «ARO.RAMP» kapittel RAMP i vedlegg II til forordningen om luftfartsoperasjoner, 

13. «annen opplæringsinnretning (OTD)» et hjelpemiddel som benyttes i flygerutdanningen, som ikke er en FSTD, og 

som gir mulighet for opplæring når et komplett førerkabin- eller cockpitmiljø ikke er nødvendig, 

14. «del-ARA» vedlegg VI til forordningen om besetninger i sivil luftfart, 

15. «del-ORO» vedlegg III til forordningen om luftfartsoperasjoner,  
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16. «del-CC» vedlegg V til forordningen om besetninger i sivil luftfart, 

17. «del-FCL» vedlegg I til forordningen om besetninger i sivil luftfart, 

18. «del-MED» vedlegg IV til forordningen om besetninger i sivil luftfart 

19. «del-ORA» vedlegg VII til forordningen om besetninger i sivil luftfart 

20. «hovedforetak» organisasjonens hovedkontor eller forretningskontor, der de viktigste økonomiske funksjonene og 

den operasjonelle kontrollen med virksomheten nevnt i denne forordning utøves, 

21. «veiledning for kvalifikasjonsprøving (QTG)» et dokument som har som formål å vise at en FSTDs ytelse og 

manøvreringsegenskaper svarer til det luftfartøyet, den flyklassen eller den helikoptertypen som simuleres 

innenfor fastsatte grenser, og at alle gjeldende krav er oppfylt. QTG omfatter data om luftfartøyet, flyklassen eller 

helikoptertypen og FSTD-data som benyttes for å støtte valideringen. 

ARA.GEN.115 Tilsynsdokumentasjon 

Vedkommende myndighet skal gi det aktuelle personellet alle regelverksakter, standarder, regler, tekniske 

publikasjoner og tilhørende dokumenter slik at de kan utføre sine oppgaver og ivareta sitt ansvar. 

ARA.GEN.120 Samsvarskriterier 

a)  Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier (AMC) som kan benyttes til å sikre samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Når AMC overholdes, er de tilhørende kravene i 

gjennomføringsreglene oppfylt. 

b)  Det kan benyttes alternative samsvarskriterier for å sikre samsvar med gjennomføringsreglene. 

c)  Vedkommende myndighet skal opprette et system for løpende vurdering av om alle alternative samsvarskriterier 

som den selv benytter, eller som benyttes av organisasjoner og personer som står under dens tilsyn, gir mulighet til 

å fastslå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

d)  Vedkommende myndighet skal evaluere alle alternative samsvarskriterier som er foreslått av en organisasjon i 

samsvar med ORA.GEN.120, ved å analysere den framlagte dokumentasjonen og, dersom det anses som 

nødvendig, foreta en inspeksjon av organisasjonen. 

 Dersom vedkommende myndighet fastslår at alternative samsvarskriterier er i samsvar med gjennomføringsreglene, 

skal den uten unødig opphold 

1)  underrette søkeren om at de alternative samsvarskriteriene kan gjennomføres, og eventuelt endre søkerens 

godkjenning eller sertifikat i tråd med dette, og 

2)  underrette Byrået om innholdet i dem, med kopier av all relevant dokumentasjon, 

3)  underrette andre medlemsstater om alternative samsvarskriterier som er blitt godkjent. 

e)  Dersom vedkommende myndighet selv bruker alternative samsvarskriterier for å oppnå samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal den 

1)  gjøre dem tilgjengelige for alle organisasjoner og personer under dens tilsyn, og 

2)  uten unødig opphold underrette Byrået. 

 Vedkommende myndighet skal gi Byrået en fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene, herunder 

eventuelle revisjoner av prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som dokumenterer at 

gjennomføringsreglene er oppfylt. 

ARA.GEN.125 Opplysninger til Byrået 

a)  Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette Byrået dersom det oppstår betydelig problemer med 

gjennomføringen av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

b)  Vedkommende myndighet skal gi Byrået opplysninger som er vesentlige for sikkerheten, og som stammer fra de 

hendelsesrapportene den har mottatt.  
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ARA.GEN.135 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

a)  Med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(1) skal vedkommende myndighet innføre et 

system for å samle inn, analysere og formidle sikkerhetsopplysninger på hensiktsmessig måte. 

b)  Byrået skal innføre et system for på en egnet måte analysere relevante sikkerhetsopplysninger det har mottatt, og 

uten unødig opphold gi medlemsstatene og Kommisjonen alle opplysninger, herunder anbefalinger eller 

korrigerende tiltak som skal treffes, som er nødvendige for de skal kunne reagere i tide på et sikkerhetsproblem 

knyttet til produkter, deler, utstyr, personer eller organisasjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 216/2008 og 

dens gjennomføringsregler. 

c)  Etter å ha mottatt opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige 

tiltak for å håndtere sikkerhetsproblemet. 

d)  Tiltak som treffes i henhold til bokstav c), skal umiddelbart meddeles til alle personer eller organisasjoner som må 

overholde dem i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Vedkommende myndighet 

skal også underrette Byrået om disse tiltakene og, dersom det er nødvendig med kombinerte tiltak, de andre berørte 

medlemsstatene. 

AVSNITT II 

Ledelse 

ARA.GEN.200 Ledelsessystem 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette og vedlikeholde et ledelsessystem som minst omfatter 

1)  dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å beskrive dets organisering, kriterier og metoder for å oppnå 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Prosedyrene skal ajourføres og 

fungere som grunnleggende arbeidsdokumenter for alle tilknyttede oppgaver hos denne myndigheten, 

2)  et tilstrekkelig antall medarbeidere til å utføre myndighetens oppgaver og ivareta dens ansvar. Dette personellet 

skal være kvalifisert til å uføre sine tildelte oppgaver og ha nødvendig kunnskap, erfaring, grunnopplæring og 

periodisk opplæring for å sikre at kompetansen opprettholdes. Det skal finnes et system for planlegging av 

tilgjengelighet av personell, for å kunne sikre riktig gjennomføring av alle oppgaver, 

3)  nødvendige anlegg og kontorlokaler til å utføre de tildelte oppgavene, 

4)  en funksjon for å kontrollere at ledelsessystemet oppfyller de relevante kravene, og at prosedyrene er 

tilstrekkelige, herunder at det utarbeides en intern tilsynsprosess og en prosess for håndtering av 

sikkerhetsrisikoer. Samsvarskontrollen skal omfatte et system for tilbakemelding av resultatene fra tilsynet til 

den øverste ledelsen hos vedkommende myndighet, for å sikre gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak, 

og 

5)  en person eller gruppe av personer som i siste instans er ansvarlig overfor den øverste ledelsen hos 

vedkommende myndighet for funksjonen for samsvarskontroll. 

b)  Vedkommende myndighet skal for hvert virksomhetsområde, herunder ledelsessystemet, utpeke én eller flere 

personer som har et overordnet ansvar for ledelsen av den eller de relevante oppgavene. 

c)  Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltaking i gjensidig utveksling av all nødvendig 

informasjon og assistanse med andre berørte vedkommende myndigheter, herunder alle avvik som er framkommet 

og oppfølgingstiltak som er truffet som følge av tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet på 

en medlemsstats territorium, men som er sertifisert av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller av 

Byrået. 

d)  En kopi av prosedyrene knyttet til ledelsessystemet, med eventuelle endringer, skal stilles til rådighet for Byrået for 

standardiseringsformål. 

ARA.GEN.205 Tildeling av oppgaver til godkjente organer 

a)  Oppgaver knyttet til den første sertifiseringen eller det løpende tilsynet med personer eller organisasjoner som 

omfattes av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal tildeles av medlemsstatene bare til 

godkjente organer. Ved tildeling av oppgaver skal vedkommende myndighet sikre at den har 

1)  innført et system med en første og deretter en løpende vurdering av om det godkjente organet oppfyller 

bestemmelsene i vedlegg V til forordning (EF) nr. 216/2008. 

 Systemet og vurderingsresultatene skal dokumenteres.  

  

(1) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 
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2)  inngått en dokumentert avtale med det godkjente organet som er godkjent av begge parter på hensiktsmessig 

ledelsesnivå, der det klart fastsettes 

i)  hvilke oppgaver som skal utføres, 

ii)  hvilke erklæringer, rapporter og saksdokumenter som skal framlegges, 

iii)  hvilke tekniske vilkår som skal oppfylles i forbindelse med disse oppgavene, 

iv)  tilhørende dekning av erstatningsansvar, og 

v)  hvilket vern som gis opplysninger innhentet i forbindelse med disse oppgavene. 

b)  Vedkommende myndighet skal sikre prosessen for interntilsyn og prosessen for håndtering av sikkerhetsrisiko som 

kreves i henhold til ARA.GEN.200 bokstav a) nr. 4), omfatter alle oppgaver knyttet til sertifisering eller løpende 

tilsyn som utføres på dens vegne. 

ARA.GEN.210 Endringer i ledelsessystemet 

a)  Vedkommende myndighet skal ha innført et system for å identifisere endringer som påvirker dens evne til å utføre 

sine oppgaver og ivareta sitt ansvar, som definert i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

Dette systemet skal gjøre myndigheten i stand til å treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at ledelsessystemet er 

tilstrekkelig og effektivt. 

b)  Vedkommende myndighet skal ajourføre sitt ledelsessystem for å vise eventuelle endringer i forordning (EF) nr. 

216/2008 og dens gjennomføringsregler i god tid, for å sikre effektiv gjennomføring. 

c)  Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om endringer som påvirker dens evne til å utføre sine oppgaver 

og ivareta sitt ansvar som definert i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

ARA.GEN.220 Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir tilstrekkelig lagring, 

tilgjengelighet og pålitelig sporbarhet for 

1)  ledelsessystemets dokumenterte retningslinjer og prosedyrer, 

2)  opplæring, kvalifikasjon og godkjenning av dens personell, 

3)  tildeling av oppgaver som dekker elementene som kreves i ARA.GEN.205, samt nærmere opplysninger om 

tildelte oppgaver, 

4)  sertifiseringsprosesser og løpende tilsyn med sertifiserte organisasjoner, 

5)  prosesser for utstedelse av personsertifikater, rettigheter, beviser og attester, og for løpende tilsyn med 

innehaverne av disse sertifikatene, rettighetene, bevisene og attestene, 

6)  prosesser for utstedelse av FSTD-kvalifikasjonsbeviser og for løpende tilsyn med FSTD og organisasjonen 

som drifter den, 

7)  tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet innenfor medlemsstatens territorium, men som 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller Byrået fører tilsyn med eller har sertifisert, etter avtale 

mellom disse myndighetene, 

8)  evaluering og melding til Byrået om alternative samsvarskriterier som er foreslått av organisasjoner, samt 

vurderingen av alternative samsvarskriterier som vedkommende myndighet selv benytter, 

9)  avvik, korrigerende tiltak og dato for avslutning av tiltak, 

10)  iverksatte håndhevingstiltak, 

11)  sikkerhetsopplysninger og oppfølgingstiltak, og 

12)  bruk av unntakstiltak i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle organisasjonssertifikater, FSTD-kvalifikasjonsbeviser, 

personsertifikater, beviser og attester den har utstedt. 

c)  Alle dokumenter skal oppbevares i minst det tidsrommet som er angitt i denne forordning. Dersom slik angivelse 

mangler, skal dokumentene oppbevares i minst fem år, med forbehold for gjeldende personvernlovgivning.  
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AVSNITT III 

Tilsyn, sertifisering og håndheving 

ARA.GEN.300 Tilsyn 

a)  Vedkommende myndighet skal kontrollere 

1)  at kravene til organisasjoner eller personer er oppfylt før det utstedes et organisasjonssertifikat, en godkjenning, 

et FSTD-kvalifikasjonsbevis eller et personsertifikat, et bevis, en rettighet eller en attest, etter hva som er 

relevant, 

2)  at organisasjoner den har sertifisert, personer og innehavere av FSTD-kvalifikasjonsbeviser fortsatt oppfyller 

gjeldende krav, 

3)  at hensiktsmessige sikkerhetstiltak pålagt av vedkommende myndighet som definert i ARA.GEN.135 bokstav 

c) og d) er gjennomført. 

b)  Denne kontrollen skal 

1)  underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på å gi personell med ansvar for sikkerhetstilsyn 

veiledning om hvordan de skal utføre sine oppgaver, 

2)  opplyse berørte personer og organisasjoner om resultatene av sikkerhetstilsynet, 

3)  bygge på tilsyn og inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner, 

4)  gi vedkommende myndighet nødvendig dokumentasjon dersom det kreves ytterligere tiltak, herunder tiltak som 

omhandlet i ARA.GEN.350 og ARA.GEN.355. 

c)  Omfanget av tilsyn definert i bokstav a) og b) skal ta hensyn til resultatene fra tidligere tilsynsvirksomhet og 

sikkerhetsprioriteringene. 

d)  Med forbehold for medlemsstatenes myndighetsområder og deres forpliktelser som angitt i ARO.RAM skal 

omfanget av tilsynet med virksomhet som utøves på en medlemsstats territorium av personer eller organisasjoner 

som er etablert eller bosatt i en annen medlemsstat, fastsettes på grunnlag av sikkerhetsprioriteringene og tidligere 

tilsynsvirksomhet. 

e)  Dersom en persons eller organisasjons virksomhet omfatter mer enn én medlemsstat eller Byrået, kan 

vedkommende myndighet som er ansvarlig for tilsynet i henhold til bokstav a), avtale å la vedkommende 

myndighet(er) i den eller de medlemsstatene der virksomheten finner sted, eller Byrået, utføre tilsynsoppgavene. 

Enhver person eller organisasjon som er underlagt en slik avtale, skal underrettes om at den finnes, og om dens 

omfang. 

f)  Vedkommende myndighet skal samle inn og behandle all informasjon som anses nyttig for tilsyn, herunder for 

inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner. 

ARA.GEN.305 Tilsynsprogram 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette og vedlikeholde et tilsynsprogram som omfatter den tilsynsvirksomheten 

som kreves i henhold til ARA.GEN.300 og ARO.RAMP. 

b)  For organisasjoner sertifisert av vedkommende myndighet og innehavere av FSTD-kvalifikasjonsbeviser skal det 

tas hensyn til organisasjonens egenart, kompleksiteten i dens virksomhet og resultatene fra tidligere sertifisering 

og/eller tilsynsvirksomhet når tilsynsprogrammet utarbeides, og det skal bygge på en vurdering av tilknyttede 

risikoer. Det skal i hver syklus for planlegging av tilsyn omfatte 

1)  tilsyn og inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner, etter hva som er relevant, 

og 

2)  møter mellom ansvarlig leder og vedkommende myndighet for å sikre at de begge holdes underrettet om viktige 

spørsmål. 

c)  For organisasjoner som er sertifisert av vedkommende myndighet og for innehavere av FSTD-kvalifikasjonsbeviser 

skal det anvendes en syklus for planlegging av tilsyn på høyst 24 måneder. 

 Syklusen for planlegging av tilsyn kan reduseres dersom det foreligger bevis for at sikkerheten i organisasjonen 

eller hos innehaveren av FSTD-kvalifikasjonsbeviset er blitt dårligere.  
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 Syklusen for planlegging av tilsyn kan forlenges til høyst 36 måneder dersom vedkommende myndighet har 

fastslått at i løpet av de foregående 24 månedene 

1)  har organisasjonen dokumentert at den effektivt kan identifisere farer for flysikkerheten og håndtere risikoer i 

den forbindelse, 

2)  har organisasjonen i henhold til ORA.GEN.130 løpende dokumentert at den har full kontroll over alle 

endringer, 

3)  er det ikke konstatert avvik på nivå 1, og 

4)  alle korrigerende tiltak har vært gjennomført innen fristen som vedkommende myndighet har godkjent eller 

forlenget i henhold til ARA.GEN.350 bokstav d) nr. 2. 

 Syklusen for planlegging av tilsyn kan forlenges ytterligere til høyst 48 måneder dersom organisasjonen i tillegg til 

ovenstående har innført et effektivt system for løpende rapportering til vedkommende myndighet om 

organisasjonens eget sikkerhetsnivå og overholdelse av regelverket, og vedkommende myndighet har godkjent 

dette. 

d)  For personer som innehar en lisens, et sertifikat, en rettighet eller en attest utstedt av vedkommende myndighet, 

skal tilsynsprogrammet omfatte inspeksjoner, herunder uanmeldte inspeksjoner, etter hva som er relevant. 

e)  Tilsynsprogrammet skal inneholde opplysninger om datoer for når tilsyn, inspeksjoner og møter skal foregå, og for 

når slike tilsyn, inspeksjoner og møter har funnet sted. 

ARA.GEN.310 Prosedyre for første sertifisering – organisasjoner 

a)  Ved mottak av en søknad om første utstedelse av et sertifikat for en organisasjon skal vedkommende myndighet 

kontrollere at organisasjonen oppfyller gjeldende krav. 

b)  Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, skal den utstede 

sertifikatet/sertifikatene, som fastsatt i tillegg III og V til denne delen. Sertifikatet/sertifikatene skal utstedes for et 

ubegrenset tidsrom. De særskilte rettighetene og omfanget av den virksomheten som organisasjonen er godkjent til 

å utføre, skal være angitt i godkjenningsvilkårene som er vedlagt sertifikatet eller sertifikatene. 

c)  For at en organisasjon skal kunne gjennomføre endringer uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet i 

samsvar med ORA.GEN.130, skal vedkommende myndighet godkjenne prosedyren framlagt av organisasjonen 

som definerer omfanget av slike endringer og beskriver hvordan de vil bli håndtert og meldt. 

ARA.GEN.315 Prosedyre for utstedelse, forlengelse, fornyelse eller endring av sertifikater, rettigheter, beviser 

eller attester – personer 

a)  Ved mottak av en søknad om utstedelse, forlengelse, fornyelse eller endring av en persons sertifikat, rettighet, bevis 

eller attest samt eventuell underlagsdokumentasjon skal vedkommende myndighet kontrollere om søkeren oppfyller 

gjeldende krav. 

b)  Når vedkommende myndighet anser at søkeren oppfyller gjeldende krav, skal den utstede, forlenge, fornye eller 

endre sertifikatet, beviset, rettigheten eller attesten. 

ARA.GEN.330 Endringer – organisasjoner 

a)  Ved mottak av en søknad om en endring som krever forhåndsgodkjenning, skal vedkommende myndighet 

kontrollere at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, før den gir godkjenningen. 

 Vedkommende myndighet skal fastsette vilkårene organisasjonen kan drive under mens endringen pågår, med 

mindre vedkommende myndighet bestemmer at organisasjonens sertifikat må oppheves midlertidig. 

 Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, skal den godkjenne 

endringen. 

b)  Med forbehold for eventuelle håndhevingstiltak skal vedkommende myndighet dersom organisasjonen 

gjennomfører endringer som krever forhåndsgodkjenning, uten å ha mottatt godkjenning fra vedkommende 

myndighet som definert i bokstav a), oppheve midlertidig, begrense eller tilbakekalle organisasjonens sertifikat. 

c)  For endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal vedkommende myndighet vurdere de opplysningene som 

er gitt i meldingen sendt av organisasjonen  i samsvar med ORA.GEN.130, for å kontrollere at gjeldende krav er 

oppfylt. Dersom kravene ikke er oppfylt, skal vedkommende myndighet 

1)  underrette organisasjonen om den manglende overholdelsen og be om ytterligere endringer, og  
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2)  ved avvik på nivå 1 eller 2 handle i samsvar med ARA.GEN.350. 

ARA.GEN.350 Avvik og korrigerende tiltak – organisasjoner 

a)  Vedkommende myndighet med ansvar for tilsyn i samsvar med ARA.GEN.300 bokstav a) skal ha et system for å 

analysere avvik med hensyn til deres betydning for sikkerheten. 

b)  Et avvik på nivå 1 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises betydelig manglende 

overholdelse av de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av 

organisasjonens prosedyrer og håndbøker eller av vilkårene for en godkjenning eller et sertifikat som senker 

sikkerheten eller utgjør en alvorlig fare for flysikkerheten. 

 Avvik på nivå 1 omfatter 

1)  at vedkommende myndighet ikke gis adgang til organisasjonens anlegg som definert i ORA.GEN.140 i normal 

arbeidstid etter to skriftlige anmodninger, 

2)  at gyldigheten av organisasjonens sertifikat oppnås eller opprettholdes ved forfalskning av framlagt 

dokumentasjon, 

3)  bevis for uredelig eller svikefull bruk av organisasjonens sertifikat, og 

4)  at det ikke er en ansvarlig leder. 

c)  Et avvik på nivå 2 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises manglende overholdelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av organisasjonens prosedyrer og 

håndbøker eller av vilkårene for en godkjenning eller et sertifikat som kan senke sikkerheten eller utgjøre en 

alvorlig fare for flysikkerheten. 

d)  Når det blir påvist et avvik under tilsyn eller på annen måte, skal vedkommende myndighet, med forbehold for 

eventuelt ytterligere tiltak som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

melde avviket skriftlig til organisasjonen og be om at det treffes korrigerende tiltak for å rette opp den manglende 

overholdelsen som er påvist. Dersom det er relevant, skal vedkommende myndighet underrette staten der 

luftfartøyet er registrert. 

1)  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe hensiktsmessige tiltak for å forby eller 

begrense virksomheten, og skal eventuelt treffe tiltak for å tilbakekalle sertifikatet eller den særskilte 

godkjenningen, eller begrense eller midlertidig oppheve det/den helt eller delvis, avhengig av omfanget av 

avviket på nivå 1, til organisasjonen har truffet vellykkede korrigerende tiltak. 

2)  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet 

i)  gi organisasjonen en frist til å gjennomføre korrigerende tiltak som står i forhold til avvikets art, men som i 

utgangspunktet ikke skal overstige tre måneder. Ved utløpet av denne fristen, og alt etter avvikets art, kan 

vedkommende myndighet forlenge tremånedersfristen, forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for 

korrigerende tiltak som er godkjent av vedkommende myndighet, og 

ii)  vurdere det korrigerende tiltaket og gjennomføringsplanen som organisasjonen har foreslått, og godta dem 

dersom vurderingen konkluderer med at de er tilstrekkelige til å rette opp den manglende overholdelsen. 

3)  Dersom en organisasjon ikke framlegger en akseptabel plan for korrigerende tiltak eller utfører det korrigerende 

tiltaket innen fristen som er godkjent eller forlenget av vedkommende myndighet, skal avviket heves til nivå 1 

og tiltak treffes som fastsatt i bokstav d) nr. 1). 

4)  Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik den har konstatert eller har fått melding om, og eventuelt 

hvilke håndhevingstiltak den har anvendt, samt alle korrigerende tiltak og datoen for avslutning  av tiltak i 

forbindelse med avvik. 

e)  Uten at det berører eventuelle ytterligere håndhevingstiltak, skal en medlemsstats myndighet som handler i henhold 

til bestemmelsene i ARA.GEN.300 bokstav d), og konstaterer at en organisasjon som er sertifisert av 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller av Byrået, ikke oppfyller gjeldende krav i forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, underrette nevnte vedkommende myndighet og angi nivået på avviket. 

ARA.GEN.355 Avvik og håndhevingstiltak – personer 

a)  Dersom vedkommende myndighet som er ansvarlig for tilsyn i samsvar med ARA.GEN.300 bokstav a), ved  tilsyn 

eller på annen måte finner bevis for at en person som innehar et sertifikat, et bevis, en rettighet eller en attest utstedt 

i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, ikke oppfyller gjeldende krav, skal 

vedkommende myndighet fastslå et avvik, registrere det og gi innehaveren av sertifikatet, beviset, rettigheten eller 

attesten skriftlig melding om dette.  
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b)  Når et slikt avvik fastslås, skal vedkommende myndighet gjennomføre en undersøkelse. Dersom avviket bekreftes, 

skal den 

1)  begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle sertifikatet, beviset, rettigheten eller attesten, etter hva som er 

relevant, når det er identifisert et sikkerhetsproblem, og 

2)  treffe ytterligere håndhevingstiltak som er nødvendige for å hindre at den manglende overholdelsen vedvarer. 

c)  Når det er relevant, skal vedkommende myndighet underrette personen eller organisasjonen som har utstedt 

legeattesten eller attesten. 

d)  Med forbehold for eventuelle ytterligere håndhevingstiltak skal en medlemsstats myndighet som handler i samsvar 

med bestemmelsene i ARA.GEN.300 bokstav d), og finner bevis for at en person som innehar et sertifikat, et bevis, 

en rettighet eller attest utstedt av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, ikke oppfyller gjeldende krav, 

skal den underrette vedkommende myndighet. 

e)  Dersom det ved tilsyn eller på annen måte finnes bevis for at en person som er underlagt  kravene i forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, ikke oppfyller gjeldende krav og  ikke innehar et sertifikat, et bevis, en 

rettighet eller en attest utstedt i samsvar med nevnte forordning og dens gjennomføringsregler, skal vedkommende 

myndighet som konstaterte den manglende overholdelsen, treffe alle nødvendige håndhevingstiltak for å hindre at 

den manglende overholdelsen fortsetter. 

KAPITTEL FCL 

SÆRLIGE KRAV TIL SERTIFISERING AV FLYGEBESETNINGER 

AVSNITT I 

Generelt 

ARA.FCL.120 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til den dokumentasjonen som kreves i ARA.GEN.220 bokstav a), skal vedkommende myndighets system for 

dokumentasjon inneholde resultater fra teoriprøver og vurderinger av flygerferdigheter. 

AVSNITT II 

Sertifikater, rettigheter og beviser 

ARA.FCL.200 Framgangsmåte for utstedelse, forlengelse eller fornyelse av et sertifikat, en rettighet eller et 

bevis 

a)  Utstedelse av sertifikater og rettigheter. Vedkommende myndighet skal utstede et flygersertifikat og tilhørende 

rettigheter ved bruk av skjemaet i tillegg I til denne delen. 

b)  Utstedelse av instruktør- og kontrollantbeviser. Vedkommende myndighet skal utstede et instruktør- eller 

kontrollantbevis i form av 

1)  en påtegning om de særskilte relevante rettighetene i flygersertifikatet som fastsatt i tillegg I til denne delen, 

eller 

2)  et eget dokument i den formen og på den måten som er angitt av vedkommende myndighet. 

c)  Kontrollanters sertifikatpåtegning. Før visse kontrollanter får særlig myndighet til å forlenge eller fornye rettigheter 

eller beviser, skal vedkommende myndighet utarbeide hensiktsmessige framgangsmåter. 

ARA.FCL.205 Overvåking av kontrollanter 

a)  Vedkommende myndighet skal utarbeide et tilsynsprogram for å kunne overvåke kontrollanters handlinger og 

resultater, og skal da ta hensyn til 

1)  hvor mange kontrollanter den har sertifisert og 

2)  hvor mange kontrollanter som er sertifisert av andre vedkommende myndigheter, og som utøver sine særskilte 

rettigheter på territoriet der vedkommende myndighet fører tilsyn. 

b)  Vedkommende myndighet skal føre en liste over kontrollanter den har sertifisert og over kontrollanter sertifisert av 

andre vedkommende myndigheter som utøver sine særskilte rettigheter på dens territorium, og som vedkommende 

myndighet har gitt en orientering i samsvar med FCL.1015 bokstav c) nr. 2. Listen skal inneholde kontrollantenes 

særskilte rettigheter, og skal offentliggjøres og ajourføres av vedkommende myndighet.  
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c)  Vedkommende myndighet skal utarbeide framgangsmåter for å utpeke kontrollanter til å avholde ferdighetsprøver. 

ARA.FCL.210 Informasjon til kontrollanter 

Vedkommende myndighet kan forsyne kontrollanter den har sertifisert og kontrollanter sertifisert av andre 

vedkommende myndigheter som utøver sine særskilte rettigheter på dens territorium, med sikkerhetskriterier som skal 

overholdes når det foretas ferdighetsprøver og ferdighetskontroller i et luftfartøy. 

Gyldighetstid 

a)  Ved utstedelse eller fornyelse av en rettighet eller et bevis skal vedkommende myndighet eller, når det gjelder 

fornyelse, en kontrollant med særlig tillatelse fra vedkommende myndighet, forlenge gyldighetstiden til slutten av 

den aktuelle måneden. 

b)  Ved forlengelse av en rettighet eller et instruktør- eller kontrollantbevis skal vedkommende myndighet, eller en 

kontrollant med særlig tillatelse fra vedkommende myndighet, forlenge gyldighetstiden for rettigheten eller beviset 

til slutten av den aktuelle måneden. 

c)  Vedkommende myndighet eller en kontrollant med særlig tillatelse fra vedkommende myndighet til å gjøre dette 

skal angi utløpsdatoen på sertifikatet eller beviset. 

d)  Vedkommende myndighet kan utarbeide framgangsmåter slik at innehaveren av sertifikatet eller beviset kan utøve 

særskilte rettigheter i inntil åtte uker etter å ha bestått den eller de aktuelle prøvene, i påvente av en påtegning på 

sertifikatet eller beviset. 

ARA.FCL.220 Framgangsmåte for ny utstedelse av et flygersertifikat 

a)  Vedkommende myndighet skal utstede et sertifikat på nytt når det er nødvendig av administrative årsaker, og 

1)  etter førstegangsutstedelse av en rettighet, eller 

2)  når punkt XII i sertifikatet i tillegg I til denne delen er utfylt og det ikke er mer ledig plass. 

b)  Bare gyldige rettigheter og beviser skal overføres til det nye sertifikatdokumentet. 

ARA.FCL.250 Begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater, rettigheter og beviser 

a)  Vedkommende myndighet skal begrense, midlertidig oppheve eller eventuelt tilbakekalle et flygersertifikat og 

tilhørende rettigheter eller beviser i samsvar med ARA.GEN.355, blant annet under følgende omstendigheter: 

1)  Flygersertifikatet, rettigheten eller beviset er oppnådd ved forfalskning av framlagte underlagsdokumenter. 

2)  Loggbok og sertifikatdokumentasjon er forfalsket. 

3)  Sertifikatinnehaveren oppfyller ikke lenger gjeldende krav i del-FCL. 

4)  De særskilte rettighetene knyttet til et sertifikat, en rettighet eller et bevis utøves under påvirkning av alkohol 

eller narkotika. 

5)  Gjeldende driftskrav er ikke oppfylt. 

6)  Det foreligger bevis på tjenesteforsømmelse eller svikefull bruk av sertifikatet. 

7)  Flygekontrollanten ivaretar sine oppgaver eller sitt ansvar på en uakseptabel måte i en hvilken som helst fase. 

b)  Vedkommende myndighet kan også begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle et sertifikat, en rettighet eller 

et bevis dersom innehaveren av sertifikatet eller beviset ber om det. 

c)  Alle ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger som er gjennomført mens et 

kontrollantbevis er midlertidig opphevet eller etter at det er tilbakekalt, er ugyldige. 

AVSNITT III 

Teoriprøver 

ARA.FCL.300 Prøveprosedyrer 

a)  Vedkommende myndighet skal innføre nødvendige ordninger og prosedyrer for å gi søkerne mulighet til å avlegge 

teoriprøver i samsvar med gjeldende krav i del-FCL. 

b)  For ATPL, MPL, sertifikat for kommersiell flyging (CPL) og instrumentrettigheter skal disse prosedyrene oppfylle 

samtlige av følgende vilkår: 

1)  Prøvene skal avlegges skriftlig eller på datamaskin.  
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2)  Spørsmålene til prøven skal velges ut av vedkommende myndighet etter en felles metode som gjør det mulig å 

dekke hele studieplanen for hvert enkelt emne, fra den europeiske sentrale spørsmålsbanken (ECQB – 

European Central Question Bank). ECQB er en database over flervalgsspørsmål som administreres av Byrået. 

3)  Prøven i kommunikasjon kan avlegges atskilt fra de andre emnene. En søker som tidligere har bestått den ene 

eller begge prøvene i visuellflygeregler (VFR) og instrumentflygeregler (IFR), skal ikke avlegge ny prøve i 

disse avsnittene. 

c)  Vedkommende myndighet skal underrette søkerne om hvilke språk som kan benyttes under prøven. 

d)  Vedkommende myndighet skal fastsette hensiktsmessige framgangsmåter for å sikre at prøven gjennomføres på 

korrekt måte. 

e)  Dersom vedkommende myndighet oppdager at søkeren ikke overholder fastsatte prøveprosedyrer, skal den vurdere 

om søkeren skal underkjennes i ett emne eller i hele prøven. 

f)  Vedkommende myndighet skal forby søkere som er tatt i fusk å avlegge flere prøver i minst tolv måneder fra den 

prøvedagen de ble tatt i fusk. 

KAPITTEL CC 

SÆRLIGE KRAV TIL KABINBESETNINGER 

AVSNITT I 

Kabinbesetningsattester 

ARA.CC.100 Framgangsmåte for utstedelse av kabinbesetningsattester 

a)  Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåter for utstedelse av, dokumentasjon om og tilsyn med 

kabinbesetningsattester i samsvar med henholdsvis ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 og ARA.GEN.300. 

b)  Kabinbesetningsattester skal utstedes i det formatet og med de spesifikasjonene som er angitt i tillegg II til denne 

delen,  

 enten 

1)  av vedkommende myndighet 

 og/eller, dersom en medlemsstat beslutter det, 

2)  en organisasjon som er godkjent av vedkommende myndighet til å gjøre dette. 

c)  Vedkommende myndighet skal offentliggjøre 

1)  hvilket eller hvilke organer som utsteder kabinbesetningsattester på deres territorium, og 

2)  listen over eventuelle organisasjoner som er godkjent til å gjøre dette. 

ARA.CC.105 Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av kabinbesetningsattester 

Vedkommende myndighet skal treffe tiltak i samsvar med ARA.GEN.355, herunder midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av en kabinbesetningsattest, minst i følgende tilfeller: 

a)  Del-CC eller gjeldende krav i del-ORO og del-CAT er ikke oppfylt, når det er identifisert et sikkerhetsproblem. 

b)  Kabinbesetningsattestens gyldighet er oppnådd eller opprettholdt ved forfalskning av framlagte 

underlagsdokumenter. 

c)  De særskilte rettighetene knyttet til kabinbesetningsattesten utøves under påvirkning av alkohol eller narkotika. 

d)  Det foreligger bevis på tjenesteforsømmelse eller svikefull bruk av organisasjonssertifikatet. 

AVSNITT II 

Organisasjoner som tilbyr opplæring til kabinbesetninger eller utsteder kabinbesetningsattester 

ARA.CC.200 Godkjenning av organisasjoner til å tilby kabinbesetningsopplæring eller utstede 

kabinbesetningsattester 

a)  Før vedkommende myndighet utsteder en godkjenning til en utdanningsorganisasjon eller en kommersiell 

lufttransportoperatør til å tilby kabinbesetningsopplæring, skal myndigheten kontrollere at 

1)  gjennomføring, studieplaner og tilknyttede programmer for de opplæringskursene som organisasjonen tilbyr, 

oppfyller de relevante kravene i del-CC,  
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2)  opplæringsinnretningene som organisasjonen bruker, er en realistisk gjengivelse av passasjerkabinmiljøet i 

luftfartøytypen(e) og av de tekniske egenskapene til utstyret som kabinbesetningen skal betjene, og 

3)  lærere og instruktører som gjennomfører undervisningen, har tilstrekkelig erfaring og kvalifikasjoner innenfor 

de aktuelle emnene. 

b)  Dersom organisasjoner i en medlemsstat kan godkjennes til å utstede kabinbesetningsattester, skal vedkommende 

myndighet bare gi slik godkjenning til organisasjoner som oppfyller kravene i bokstav a). Før vedkommende 

myndighet gir en slik godkjenning, skal den 

1)  vurdere om organisasjonen har tilstrekkelig kapasitet og ansvarlighet til å utføre de aktuelle oppgavene, 

2)  påse at organisasjonen har fastsatt dokumenterte framgangsmåter for gjennomføringen av de aktuelle 

oppgavene, herunder at prøvene avholdes av personell som er kvalifisert til å gjøre dette og som ikke omfattes 

av noen interessekonflikt, og at kabinbesetningsattester utstedes i samsvar med ARA.GEN.315 og 

ARA.CC.100 bokstav b), og 

3)  kreve at organisasjonen framlegger opplysninger og dokumentasjon om kabinbesetningsattester den utsteder og 

om deres innehavere, i den grad dette er av betydning for at vedkommende myndighet skal kunne utføre sine 

dokumentasjons-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver. 

KAPITTEL ATO 

SÆRLIGE KRAV TIL GODKJENTE UTDANNINGSORGANISASJONER (ATO) 

AVSNITT I 

Generelt 

ARA.ATO.105 Tilsynsprogram 

Tilsynsprogrammet for godkjente utdanningsorganisasjoner skal omfatte kontroll med kursstandarder, herunder 

stikkprøvekontroll av opplæringsflyginger med elever dersom det er hensiktsmessig i forbindelse med luftfartøyet som 

benyttes. 

ARA.ATO.120 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til den dokumentasjonen som kreves i ARA.GEN.220, skal vedkommende myndighet i sitt 

dokumentasjonssystem oppbevare opplysninger om kurs som tilbys av godkjente utdanningsorganisasjoner, og 

eventuelt dokumentasjon om FSTD-er som benyttes i opplæringen. 

KAPITTEL FSTD 

SÆRLIGE KRAV TIL KVALIFISERING AV OPPLÆRINGSINNRETNINGER FOR FLYSIMULERING (FSTD) 

AVSNITT I 

Generelt 

ARA.FSTD.100 Framgangsmåte for førstegangsevaluering 

a)  Etter å ha mottatt en søknad om et FSTD-kvalifikasjonsbevis skal vedkommende myndighet 

1)  evaluere den FSTD som er innlevert til førstegangsevaluering eller til oppgradering, ut fra det gjeldende 

kvalifikasjonsgrunnlaget, 

2)  vurdere FSTD-en på de områder som er viktige for å kunne gjennomføre opplæring, prøving og kontroll av 

flygebesetningsmedlemmer, etter hva som er relevant, 

3)  utføre objektive og subjektive prøvinger og funksjonsprøvinger i samsvar med kvalifikasjonsgrunnlaget, og 

gjennomgå prøvingsresultatene med sikte på å utarbeide veiledningen for kvalifikasjonsprøving (QTG), og 

4)  kontrollere om organisasjonen som drifter FSTD-en, oppfyller gjeldende krav. Dette gjelder ikke for 

førstegangsevalueringen av innretninger for grunnleggende instrumentopplæring (BITD). 

b)  Vedkommende myndighet skal bare godkjenne QTG etter at førstegangsevalueringen av FSTD-en er fullført og alle 

avvik i den er utbedret til vedkommende myndighets tilfredshet. QTG-en som er et resultat av 

førstegangsevalueringen, skal utgjøre hoved-QTG (MQTG) og danne grunnlaget for FSTD-kvalifikasjonen og 

etterfølgende periodiske FSTD-evalueringer. 

c)  Kvalifikasjonsgrunnlag og særlige vilkår. 

1)  Vedkommende myndighet kan fastsette særlige vilkår for kvalifikasjonsgrunnlaget for FSTD når kravene i 

ORA.FSTD.210 bokstav a) er oppfylt og det er vist at de særlige vilkårene gir et sikkerhetsnivå tilsvarende det 

som er fastsatt i gjeldende sertifiseringsspesifikasjon.  
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2)  Når vedkommende myndighet, dersom det ikke er Byrået, har fastsatt særlige vilkår for 

kvalifikasjonsgrunnlaget for en FSTD, skal den uten unødig opphold underrette Byrået om dette. 

Underretningen skal ledsages av en fullstendig beskrivelse av de særlige vilkårene, og en sikkerhetsvurdering 

som viser at det er oppnådd et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som er fastsatt i gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjon. 

ARA.FSTD.110 Utstedelse av et FSTD-kvalifikasjonsbevis 

a)  Etter å ha fullført en evaluering av en FSTD og forsikret seg om at den oppfyller gjeldende kvalifikasjonsgrunnlag i 

samsvar med ORA.FSTD.210, og at organisasjonen som drifter den, oppfyller gjeldende krav til opprettholdelse av 

FSTD-kvalifikasjonen i samsvar med ORA.FSTD.100, skal vedkommende myndighet utstede et FSTD-

kvalifikasjonsbevis med ubegrenset gyldighet, ved bruk av skjemaet i tillegg IV til denne delen. 

ARA.FSTD.115 Midlertidig FSTD-kvalifikasjon 

a)  Når det er innført nye luftfartøyprogrammer og det ikke er mulig å oppfylle kravene til FSTD-kvalifikasjon fastsatt 

i dette kapittel, kan vedkommende myndighet utstede et midlertidig FSTD-kvalifikasjonsnivå. 

b)  For flysimulatorer (FFS) skal et midlertidig kvalifikasjonsnivå bare gis på nivå A, B eller C. 

c)  Dette midlertidige kvalifikasjonsnivået skal være gyldig til det kan utstedes et endelig kvalifikasjonsnivå, men 

uansett i høyst tre år. 

ARA.FSTD.120 Forlengelse av en FSTD-kvalifikasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal føre løpende kontroll med organisasjonen som bruker FSTD-en, for å kontrollere at 

1)  samtlige prøver i MQTG gjennomføres suksessivt i løpet av en tolvmånedersperiode, 

2)  resultatene fra de periodiske evalueringene fortsatt oppfyller kvalifikasjonsstandardene og dateres og lagres, og 

3)  det er innført et system for konfigurasjonskontroll for å sikre at maskinvare og programvare i en kvalifisert 

FSTD fortsatt fungerer som forutsatt. 

b)  Vedkommende myndighet skal foreta periodiske evalueringer av en FSTD etter framgangsmåtene angitt i 

ARA.FSTD.100. Evalueringene skal foregå 

1)  hvert år for en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD) eller en opplæringsinnretning for flyge- 

og flysikringsprosedyrer (FNPT); hver tolvmånedersperiode begynner på datoen for den første kvalifikasjonen. 

Den periodiske evalueringen av FSTD skal finne sted innenfor 60 dager før tolvmånedersperioden utløper, 

2)  hvert tredje år for en BITD. 

ARA.FSTD.130 Endringer 

a)  Etter å ha mottatt en søknad om endring av FSTD-kvalifikasjonsbeviset skal vedkommende myndighet oppfylle de 

relevante kravene til førstegangsevalueringen som beskrevet i ARA.FSTD.100 bokstav a) og b). 

b)  Vedkommende myndighet kan gjennomføre en særlig evaluering etter større endringer, eller når en FSTD ikke ser 

ut til å holde sitt opprinnelige kvalifikasjonsnivå. 

c)  Vedkommende myndighet skal alltid gjennomføre en særlig evaluering før den gir en FSTD-kvalifikasjon på et 

høyere nivå. 

ARA.FSTD.135 Avvik og korrigerende tiltak – FSTD-kvalifikasjonsbevis 

Vedkommende myndighet skal begrense, midlertidig oppheve eller eventuelt tilbakekalle et FSTD-kvalifikasjonsbevis 

i samsvar med ARA.GEN.350, blant annet under følgende omstendigheter: 

a)  FSTD-kvalifikasjonsbeviset er oppnådd ved forfalskning av framlagte underlagsdokumenter. 

b)  Organisasjonen som bruker FSTD-en, kan ikke lenger dokumentere at den oppfyller kvalifikasjonsgrunnlaget. 

c)  Organisasjonen som bruker FSTD-en, oppfyller ikke lenger gjeldende krav i del-ORA. 

ARA.FSTD.140 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til de opplysninger som kreves etter ARA.GEN.220, skal vedkommende myndighet føre og ajourføre en liste 

over kvalifiserte FSTD-er som står under dens tilsyn, datoer  for når det skal foretas evalueringer og når disse er 

gjennomført.  



Nr. 62/360 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

KAPITTEL AeMC 

SÆRLIGE KRAV TIL FLYMEDISINSKE SENTRE (AeMC) 

AVSNITT I 

Generelt 

ARA.AeMC.110 Framgangsmåte for førstegangssertifisering 

Sertifiseringsprosedyren  for et AeMC skal følge bestemmelsene i ARA.GEN.310. 

ARA.AeMC.150 Avvik og korrigerende tiltak – flymedisinske sentre 

Med forbehold for ARA.GEN.350 skal avvik på nivå 1 omfatte, men ikke begrenses til, følgende: 

a) unnlatelse av å utnevne en leder for det flymedisinske senteret,

b) unnlatelse av å sikre fortrolig behandling av flymedisinske journaler, og

c) unnlatelse av å gi vedkommende myndighet medisinske og statistiske data for tilsynsformål.

KAPITTEL MED 

SÆRLIGE KRAV TIL FLYMEDISINSK SERTIFISERING 

AVSNITT I 

Generelt 

ARA.MED.120 Medisinsk sakkyndige 

Vedkommende myndighet skal oppnevne en eller flere medisinsk sakkyndige som skal ivareta de oppgavene som er 

beskrevet i dette avsnittet. Den medisinsk sakkyndige skal være utdannet lege og ha 

a) minst fem års yrkeserfaring som lege etter avsluttet eksamen,

b) særlige kunnskaper og erfaring innenfor flymedisin og

c) særskilt opplæring innenfor medisinsk sertifisering.

ARA.MED.125 Henvisning til sertifikatutstedende myndighet 

Når et flymedisinsk senter eller en flylege (AME) har henvist beslutningen om en søkers skikkethet til 

sertifikatutstedende myndighet, skal 

a) medisinsk sakkyndig eller medisinsk personell utpekt av vedkommende myndighet vurdere den relevante 

medisinske dokumentasjonen og om nødvendig be om ytterligere medisinsk dokumentasjon, undersøkelser og

prøver, og 

b) den medisinsk sakkyndige skal avgjøre om søkeren er skikket til å få utstedt en legeattest, eventuelt med en eller

flere begrensninger.

ARA.MED.130 Legeattestens format 

Legeattestens format skal være i samsvar med tillegg VI til denne delen. 

ARA.MED.135 Flymedisinske skjemaer 

Vedkommende myndighet skal benytte skjemaer til 

a) søknad om legeattest,

b) undersøkelsesrapport for søkere til klasse 1 og 2, og 

c) undersøkelsesrapport for søkere til flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL).

ARA.MED.145 Melding fra allmennpraktiserende lege til vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet skal, når det er relevant, fastsette en meldingsprosedyre for allmennpraktiserende leger for å 

sikre at legen kjenner til de medisinske kravene i MED.B.095. 
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ARA.MED.150 Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  I tillegg til den dokumentasjonen som kreves i ARA.GEN.220, skal vedkommende myndighet i sitt 

dokumentasjonssystem oppbevare opplysninger om flymedisinske undersøkelser og vurderinger framlagt av 

flyleger, flymedisinske sentre eller allmennpraktiserende leger. 

b)  All flymedisinsk dokumentasjon om sertifikatinnehavere skal oppbevares i minst ti år etter at deres siste legeattest 

er utløpt. 

c)  For å kunne foreta flymedisinske vurderinger og standardisering skal flymedisinsk dokumentasjon etter skriftlig 

samtykke fra søkeren/sertifikatinnehaveren  stilles til rådighet for 

1)  et flymedisinsk senter, en flylege eller en allmennpraktiserende lege, for det formål å gjennomføre en 

flymedisinsk vurdering, 

2)  en medisinsk undersøkelseskomité som vedkommende myndighet kan nedsette med sikte på ny vurdering av 

grensetilfeller, 

3)  relevante medisinske spesialister, for det formål å gjennomføre en flymedisinsk vurdering, 

4)  medisinsk sakkyndig hos vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, med sikte på samarbeid om tilsyn, 

5)  søkeren/sertifikatinnehaveren på dennes skriftlige anmodning, og 

6)  Byrået, for standardiseringsformål, etter at søkeren/sertifikatinnehaveren er anonymisert. 

d)  Vedkommende myndighet kan stille flymedisinsk dokumentasjon til rådighet for andre formål enn dem som er 

nevnt i bokstav c), i samsvar med direktiv 95/46/EF slik det er gjennomført i nasjonal rett. 

e)  Vedkommende myndighet skal føre lister 

1)  over alle flyleger som har et gyldig sertifikat utstedt av denne myndigheten og,  

2)  når det er relevant, over alle allmennpraktiserende leger som fungerer som flylege på deres territorium. 

 Listene skal på anmodning utleveres til andre medlemsstater og til Byrået. 

AVSNITT II 

Flyleger (AME) 

ARA.MED.200 Framgangsmåte for utstedelse, forlengelse, fornyelse eller endring av et flylegesertifikat 

a)  Sertifisering av en flylege skal skje etter framgangsmåten fastsatt i ARA.GEN.315. Før vedkommende myndighet 

utsteder sertifikatet, skal det være godtgjort at flylegens praksis er fullt utstyrt til å utføre flymedisinske 

undersøkelser innenfor rammen av det flylegesertifikat det søkes om. 

b)  Når vedkommende myndighet har forvisset seg om at flylegen oppfyller gjeldende krav, skal den utstede, forlenge, 

fornye eller endre flylegesertifikatet for et tidsrom på tre år, ved bruk av skjemaet i tillegg VII til denne delen. 

ARA.MED.240 Allmennpraktiserende leger som fungerer som flyleger 

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal underrette Byrået og vedkommende myndigheter i andre 

medlemsstater dersom flymedisinske undersøkelser til LAPL kan utføres av allmennpraktiserende leger på dens 

territorium. 

ARA.MED.245 Løpende tilsyn med flyleger og allmennpraktiserende leger 

Når vedkommende myndighet utarbeider tilsynsprogrammet nevnt i ARA.GEN.305, skal den ta hensyn til hvor mange 

flyleger og allmennpraktiserende leger som utøver sine særskilte rettigheter på territoriet der vedkommende myndighet 

fører tilsyn. 

ARA.MED.250 Begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av et flylegesertifikat 

a)  Vedkommende myndighet skal begrense, midlertidig oppheve eller tilbakekalle et flylegesertifikat når 

1)  flylegen ikke lenger oppfyller gjeldende krav, 

2)  kriteriene for sertifisering eller fortsatt sertifisering ikke er oppfylt, 

3)  det er mangler ved oppbevaringen av flymedisinsk dokumentasjon, eller det er gitt feilaktige data eller 

opplysninger, 

4)  medisinske opplysninger, attester eller dokumentasjon er forfalsket, 
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5)  opplysninger er holdt skjult i forbindelse med en søknad om eller en innehaver av en legeattest, eller det er 

avgitt uriktige eller svikefulle erklæringer eller uttalelser til vedkommende myndighet, 

6)  avvik påvist i forbindelse med revisjon av flylegens praksis ikke er rettet opp, og 

7)  den sertifiserte flylegen ber om det. 

b)  Et flylegesertifikat skal automatisk tilbakekalles i følgende tilfeller: 

1)  tilbakekalling av retten til å praktisere som lege eller 

2)  sletting i legeregisteret. 

ARA.MED.255 Håndhevingstiltak 

Dersom det ved tilsyn eller på annen måte avdekkes at et flymedisinsk senter, en flylege eller en allmennpraktiserende 

lege ikke oppfyller gjeldende krav, skal sertifikatutstedende myndighet ha en prosedyre for gjennomgåelse av 

legeattester som det flymedisinske senteret, flylegen eller den allmennpraktiserende legen har utstedt, og kan gjøre dem 

ugyldige når dette er nødvendig av hensyn til flysikkerheten. 

AVSNITT III 

Medisinsk sertifisering 

ARA.MED.315 Gjennomgang av undersøkelsesrapporter 

Sertifikatutstedende myndighet skal ha en framgangsmåte for 

a)  å gjennomgå undersøkelses- og vurderingsrapporter som er mottatt fra flymedisinske sentre, flyleger og 

allmennpraktiserende leger, og underrette dem om eventuelle inkonsekvenser, misforståelser eller feil i 

vurderingsprosessen, og 

b)  å bistå flyleger og flymedisinske sentre når de ber om det, med å treffe en beslutning om flymedisinsk skikkethet i 

omstridte tilfeller. 

ARA.MED.325 Framgangsmåte for ny vurdering 

Vedkommende myndighet skal fastsette en framgangsmåte for gjennomgåelse av grensetilfeller og omstridte tilfeller, 

der uavhengige medisinske sakkyndige med erfaring fra flymedisinsk praksis vurderer og uttaler seg om hvorvidt en 

søker er medisinsk skikket til å få en legeattest. 

 ______  
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Tillegg I til VEDLEGG VI DEL-ARA 

Flygebesetningssertifikat 

Et flygebesetningssertifikat utstedt av en medlemsstat i samsvar med del-FCL skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a)  Innhold. Feltets nummer skal alltid skrives ut i tilknytning til feltets overskrift. Felt I–XI er de «faste» feltene, og 

felt XII–XIV er «variable» felter som kan stå på en separat eller avtakbar del av hovedskjemaet. Det skal framgå 

tydelig at en separat eller avtakbar del er en del av sertifikatet. 

1)  Faste felter: 

i)  sertifikatutstedende stat 

ii)  sertifikatbetegnelse 

iii)  sertifikatets serienummer, som begynner med FNs landkode for den sertifikatutstedende staten, og 

etterfølges av «FCL» og en kode bestående av tall og/eller bokstaver med arabiske talltegn og latinske 

bokstaver 

iv)  innehavers navn (med latinske bokstaver, selv om det benyttes et annet alfabet på det eller de nasjonale 

språkene) 

iva)  fødselsdato 

v)  innehavers adresse 

vi)  innehavers nasjonalitet 

vii)  innehavers underskrift 

viii)  vedkommende myndighet og, om nødvendig, vilkår for sertifikatutstedelsen 

ix)  bekreftelse på gyldighet og tillatelse til å utøve særskilte rettigheter 

x)  sertifikatutstedende tjenestemanns underskrift og utstedelsesdato og 

xi)  vedkommende myndighets segl eller stempel 

2)  Variable felter: 

xii)  rettigheter og beviser: klasse, type, instruktørbeviser osv., med utløpsdato. Særskilte rettigheter til 

radiotelefoni (R/T) kan oppføres på sertifikatskjemaet eller i et eget bevis, 

xiii)  merknader: dvs. særlige påtegninger om begrensninger og påtegninger om særskilte rettigheter, 

herunder påtegninger om språkferdigheter og rettigheter for luftfartøyer i vedlegg II når de brukes til 

kommersiell lufttransport, og 

xiv)  eventuelle andre opplysninger som kreves av vedkommende myndighet (f.eks. fødested/hjemsted). 

b)  Materiale. Papiret eller annet materiale som benyttes, skal være av en slik art at eventuell endring eller sletting ikke 

er mulig eller er lett å se. Alle tilføyelser eller slettinger i skjemaet skal være klart og tydelig bekreftet av 

vedkommende myndighet. 

c)  Språk. Sertifikatene skal utferdiges på ett eller flere nasjonale språk og på engelsk samt på andre språk som 

vedkommende myndighet anser som hensiktsmessig. 
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Forside 

Vedkommende myndighets navn og logo 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av 

vedkommende myndighet) 

 Krav 

DEN EUROPEISKE UNION 

(bare engelsk) «Den europeiske union» strykes for stater 

som ikke er medlem av EU 

 

FLYGEBESETNINGSSERTIFIKAT 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av 

vedkommende myndighet) 

Sidestørrelsen skal være en åttedels A4 

Utstedt i samsvar med del-FCL 

Dette sertifikatet er i samsvar med ICAOs 

standarder, med unntak av særskilte LAPL-

rettigheter 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av 

vedkommende myndighet) 

EASA-skjema 141 utgave 1 

Side 2 

I Utstedende stat  Krav 

III Sertifikatnummer  Sertifikatets serienummer begynner alltid med 

FNs landkode for den sertifikatutstedende staten, 

etterfulgt av «.FCL.». 

IV Innehavers fornavn og etternavn   

IVa Fødselsdato (se veiledning)  Standardisert datoformat skal benyttes, dvs. 

dag/måned/år skrevet fullt ut (f.eks. 21.01.1995). 

XIV Fødested   

V Innehavers adresse: 

Gateadresse, sted, område, 

postnummer 

  

VI Nasjonalitet   

VII Innehavers underskrift   

VIII Utstedende vedkommende 

myndighet 

F.eks.: Dette CPL(A) er utstedt på 

grunnlag av et ATPL utstedt av … 

…………………………(tredjestat)……

……………………………………………

…………………………………………… 

  

X Utstedende tjenestemanns 

underskrift og dato 

  

XI Utstedende vedkommende 

myndighets segl eller stempel 

  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/365 

 

Side 3 

II Sertifikatbetegnelser, dato for 

førstegangsutstedelse og landkode 

 Det benyttes forkortelser som følger del-FCL 

(f.eks. PPL(H), ATPL(A) osv.). 

Standardisert datoformat skal benyttes, dvs. 

dag/måned/år skrevet fullt ut (f.eks. 

21.01.1995). 

IX Gyldighet: De særskilte rettighetene 

knyttet til sertifikatet skal utøves bare 

dersom innehaveren har gyldig legeattest 

for utøvelse av den aktuelle særskilte 

rettigheten. 

………………………………………… 

Innehaveren skal ha med seg et dokument 

med foto slik at vedkommende kan 

identifiseres. 

 

Dette dokumentet er ikke nærmere spesifisert, 

men et pass vil være tilstrekkelig når 

innehaveren befinner seg utenfor den 

sertifikatutstedende staten. 

XII Særskilte rettigheter knyttet til 

radiotelefoni: Innehaveren av dette 

sertifikatet har vist seg kompetent til å 

bruke R/T-utstyr om bord på et luftfartøy 

på ...................... (angi språk). 

  

XIII Merknader: 

Språkferdigheter: 

(språk/nivå/gyldighetsdato) 

 Alle andre opplysninger som kreves i 

forbindelse med sertifisering, samt særskilte 

rettigheter fastsatt av ICAO eller i EF- eller EU-

direktiver/forordninger, føres inn her. 

Påtegning(er) om språkferdighet, nivå og 

gyldighetsdato skal føres opp. 

For LAPL: LAPL ikke utstedt i samsvar med 

ICAOs standarder. 

Side 4 

XII Rettigheter, beviser og særskilte rettigheter  Krav 

Rettigheter som skal forlenges   

Klasse/Type/IR 
Merknader og 

begrensninger 

 Disse sidene er beregnet på vedkommende 

myndighet eller en kontrollant med særlig 

tillatelse til å angi krav etter førstegangs-

utstedelse av rettigheter eller etter fornyelse av 

utløpte rettigheter. 

Førstegangsutstedelse av rettigheter og 

særskilte rettigheter knyttet til et instruktør- og 

kontrollantbevis skal alltid føres inn av 

vedkommende myndighet. Forlengelse eller 

fornyelse av rettigheter eller beviser skal føres 

inn av vedkommende myndighet eller av 

kontrollanter med særlig tillatelse.  

Driftsbegrensninger føres under merknader/ 

begrensninger, ut for den aktuelle begrensede 

særskilte rettigheten, f.eks. IR-ferdighetsprøve 

avlagt med styrmann, særskilte instruktør-

rettigheter begrenset til én luftfartøytype. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Instruktører   

   

   

Kontrollanter 
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Side 5, 6 og 7: 

Rettigheter som ikke er validert, skal fjernes fra sertifikatet av vedkommende myndighet senest fem år etter 

siste forlengelse. 

XII/XIII 

Påtegning av 

rettighetsbevis 

Dato for 

rettighetsprøve 

Dato for 

IR-

prøve 

Gyldig 

fram til 

Kontrollantbevis 

nr. 

Kontrollants 

underskrift 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Side 8 

Forkortelser benyttet i sertifikatet   

   F.eks. ATPL (trafikkflygersertifikat), CPL (sertifikat 

for kommersiell flyging), IR (instrumentrettighet), 

R/T (radiotelefoni), MEP (flermotorsfly med 

stempelmotor), FI (flygeinstruktør), TRE 

(typerettighetskontrollant) osv. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

EASA-skjema 141 utgave 1 
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Tillegg II til VEDLEGG VI DEL-ARA 

EASAs standardformat for kabinbesetningsattester 

Kabinbesetningsattester utstedt i samsvar med del-CC i en medlemsstat skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

1. KABINBESETNINGSATTEST 

Utstedt i samsvar med del-CC 

2. Referansenummer: 

3. Utstedende stat: 

4. Innehavers fulle navn: 

5. Fødselsdato og fødested: 

6. Nasjonalitet: 

7. Innehavers underskrift: 

8. Vedkommende myndighet: 

9. Utstedende organ: Offisielt segl, stempel eller 

logo 

10. Utstedende tjenestemanns underskrift: 

11. Utstedelsesdato: 

 12.  Innehaveren kan bare utøve de særskilte 

rettighetene som kabinbesetningsmedlem på luftfartøyer 

som deltar i kommersiell lufttransport dersom 

vedkommende oppfyller kravene i del-CC om vedvarende 

skikkethet og gyldige kvalifikasjoner for luftfartøytype. 

EASA-skjema 142 utgave 1 

Veiledning: 

a)  Kabinbesetningsattesten skal inneholde alle felter som er angitt i EASA-skjema 142, i samsvar med felt 1–12 

nedenfor. 

b)  Størrelsen skal være en åttedels A4, og materialet som benyttes, skal være av en slik art at en eventuell endring 

eller sletting ikke er mulig, eller er lett å se. 

c)  Dokumentet skal utferdiges på engelsk og på andre språk som vedkommende myndighet anser som hensiktsmessig.  

d)  Dokumentet skal utstedes av vedkommende myndighet eller av en organisasjon som er godkjent til å utstede 

kabinbesetningsattester. I sistnevnte tilfelle skal det vises til godkjenningen fra vedkommende myndighet i 

medlemsstaten. 

e)  Kabinbesetningsattesten anerkjennes i alle medlemsstater, og det er ikke nødvendig å skifte ut dokumentet i 

forbindelse med arbeid i en annen medlemsstat. 

Felt 1: Overskriften «KABINBESETNINGSATTEST» og henvisning til del-CC. 

Felt 2: Attestens referansenummer skal begynne med FNs landkode for medlemsstaten, minst etterfulgt av 

utstedelsesårets to siste sifre og en egen referanse/nummer etter en kode som fastsettes av 

vedkommende myndighet (f.eks. BE-8-xxxx). 

Felt 3: Medlemsstaten der attesten utstedes. 

Felt 4: Fullt navn (fornavn og etternavn) som angitt i innehaverens offisielle identitetsdokument. 

Felt 5 og 6: Fødselsdato og fødested samt nasjonalitet som angitt i innehaverens offisielle identitetsdokument. 

Felt 7: Innehavers underskrift. 

Felt 8: Opplysninger som identifiserer vedkommende myndighet i medlemsstaten der attesten utstedes, skal 

påføres med vedkommende myndighets fulle navn, postadresse, offisielle segl og logo dersom det er 

relevant. 

Felt 9: Dersom det er vedkommende myndighet som utsteder attesten, skal ordene «vedkommende 

myndighet» og offisielt segl eller stempel påføres. 
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 Dersom det er en godkjent organisasjon, påføres identifikasjonsopplysninger med minst 

organisasjonens fulle navn, postadresse og eventuelt logo og, 

a)  dersom det er en kommersiell lufttransportoperatør, nummeret på godkjenningssertifikatet for 

luftfartsselskap (AOC) og detaljert henvisning til godkjenninger fra vedkommende myndighet 

til å gi opplæring til kabinbesetninger og til å utstede attester eller, 

b)  dersom det er en godkjent utdanningsorganisasjon, referansenummeret til relevant godkjenning 

fra vedkommende myndighet. 

Felt 10: Underskriften til tjenestemann som opptrer på vegne av det utstedende organet. 

Felt 11: Det skal benyttes et standardisert datoformat, dvs. dag/måned/år skrevet fullt ut (f.eks. 22.02.2008). 

Felt 12: Den samme setningen på engelsk og en fullstendig og nøyaktig oversettelse til andre språk som 

vedkommende myndighet anser som hensiktsmessig. 

 ______   
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Tillegg III til VEDLEGG VI DEL-ARA 

SERTIFIKAT FOR GODKJENTE UTDANNINGSORGANISASJONER (ATO) 

Den europeiske union(*) 

Vedkommende myndighet 

SERTIFIKAT FOR GODKJENT UTDANNINGSORGANISASJON  

SERTIFIKATNUMMER/-REFERANSE 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter 

[vedkommende myndighet] herved at 

[UTDANNINGSORGANISASJONENS NAVN] 

[UTDANNINGSORGANISASJONENS ADRESSE] 

er en sertifisert utdanningsorganisasjon i henhold til del-ORA med rett til å tilby opplæringskurs i henhold 

til del-FCL, der bruk av FSTD-er inngår, som oppført i vedlagte godkjenning av opplæringskurs. 

VILKÅR: 

De særskilte rettighetene og virkeområdet for dette sertifikatet er begrenset til å tilby opplæringskurs som 

omfatter bruk av FSTD, som angitt i vedlagte godkjenning av opplæringskurs. 

Dette sertifikatet er gyldig så lenge den godkjente organisasjonen oppfyller del-ORA, del-FCL og andre 

gjeldende bestemmelser. 

Forutsatt at ovennevnte vilkår overholdes, skal dette sertifikatet være gyldig, med mindre det er blitt 

tilbakelevert, erstattet, begrenset, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

 

Utstedelsesdato: 

 

Underskrift: 

 

[Vedkommende myndighet] 

_____________________ 

(*) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

EASA-skjema 143 utgave 1 – side 1/2  
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SERTIFIKAT FOR GODKJENT UTDANNINGSORGANISASJON 

GODKJENNING AV OPPLÆRINGSKURS 

Vedlegg til ATO-sertifikat nummer: 

[SERTIFIKATNUMMER/-REFERANSE] 

 

[UTDANNINGSORGANISASJONENS NAVN] 

har oppnådd rett til å tilby og gjennomføre følgende opplæringskurs i henhold til del-FCL, og til å bruke 

følgende FSTD-er: 

Opplæringskurs FSTD i bruk, med bokstavkode(1) 

  

  

  

  

  

(1) Som angitt i kvalifikasjonsbeviset. 

 

Denne godkjenningen for opplæringskurs er gyldig så lenge 

(a)  ATO-sertifikatet ikke er blitt tilbakelevert, erstattet, begrenset, midlertidig opphevet eller tilbakekalt, 

og 

(b)  all virksomhet utføres i samsvar med del-ORA, del-FCL, andre relevante bestemmelser og, når det 

er relevant, med framgangsmåtene angitt i organisasjonens dokumentasjon i henhold til del-ORA. 

 

 

Utstedelsesdato: 

 

Underskrift:   [Vedkommende myndighet] 

 

For medlemsstaten/EASA 
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Tillegg IV til VEDLEGG VI DEL-ARA 

KVALIFIKASJONSBEVIS FOR OPPLÆRINGSINNRETNINGER FOR FLYSIMULERING 

Innledning 

EASA-skjema 145 skal benyttes til FSTD-kvalifikasjonsbeviset. Dette dokumentet skal inneholde FSTD-

spesifikasjonen, herunder begrensning(er) og særlig(e) tillatelse(r) eller godkjenning(er), alt etter hva som er aktuelt for 

den aktuelle FSTD. Kvalifikasjonsbeviset skal utferdiges på engelsk og på ethvert annet språk fastsatt av 

vedkommende myndighet. 

Konvertible FSTD-er skal ha et eget kvalifikasjonsbevis for hver luftfartøytype. Ulike motorer og utstyr montert på en 

FSTD skal ikke medføre krav om egne kvalifikasjonsbeviser. Alle kvalifikasjonsbeviser skal ha en bokstavkode 

etterfulgt av et eget serienummer for den aktuelle FSTD-en. Bokstavkoden skal være spesifikk for utstedende 

vedkommende myndighet. 
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Den europeiske union(*) 

Vedkommende myndighet 

KVALIFIKASJONSBEVIS FOR OPPLÆRINGSINNRETNINGER FOR 

FLYSIMULERING 

REFERANSE: 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter 

[vedkommende myndighet] herved at 

FSTD [TYPE OG BOKSTAVKODE] 

som befinner seg på [ORGANISASJONENS NAVN OG ADRESSE] 

har oppfylt kravene til kvalifikasjon i del-OR, i samsvar med vilkårene i den vedlagte FSTD-spesifikasjonen 

Dette kvalifikasjonsbeviset skal være gyldig så lenge FSTD-en og innehaveren av kvalifikasjonsbeviset 

fortsatt oppfyller gjeldende krav i del-OR, med mindre det er blitt tilbakelevert, erstattet, midlertidig 

opphevet eller tilbakekalt. 

Utstedelsesdato:……………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift: …………………………………………………………………………………………………………… 

__________________ 

(*) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 
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[Vedkommende myndighet] 

FSTD-KVALIFIKASJONSBEVIS: [Referanse] 

FSTD-SPESIFIKASJONER 

 

A.  Luftfartøytype eller luftfartøyvariant: 

B.  FSTD-kvalifikasjonsnivå: 

C.  Primært referansedokument: 

D.  Visuelt system: 

E.  Bevegelsessystem: 

F.  Motor: 

G.  Instrumenter: 

H.  ACAS: 

I.  Vindskjær: 

J.  Ytterligere ressurser: 

K.  Restriksjoner eller begrensninger: 

L.  Veiledning om opplæring, prøving og kontroll 

CAT I RVR m DH ft  

CAT II RVR m DH ft  

CAT III RVR m DH ft  

(laveste minsteverdier) 

LVTO RVR m   

Aktuell erfaring  

IFR-opplæring/kontroll / 

Typerettighet  

Ferdighetskontroller  

Autokoplet innflyging  

Automatisk landing / veiledningssystem for utrulling / 

ACAS I/II / 

Varslingssystem for vindskjær / forutsigbart vindskjær / 

WX-radar  

HUD/HUGS / 

FANS  

GPWS/EGPWS / 

ETOPS-kapasitet  

GPS  

Annet  

Utstedelsesdato:……………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift:……………………………………………………………………………………………………………… 

For medlemsstaten/EASA. 
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Tillegg V til VEDLEGG VI DEL-ARA 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSKE SENTRE (AeMC) 

Den europeiske union(*) 

Vedkommende myndighet 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSK SENTER 

 

REFERANSE: 

 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter 

[vedkommende myndighet] herved at 

 

[ORGANISASJONENS NAVN] 

 

[ORGANISASJONENS ADRESSE] 

 

er et flymedisinsk senter i henhold til del-OR, med de særskilte rettighetene og innenfor det 

virksomhetsomfanget som er angitt i vedlagte godkjenningsvilkår. 

 

VILKÅR: 

1.  Dette sertifikatet er begrenset til det som er angitt i avsnittet om godkjenningens omfang i den 

godkjente organisasjonens håndbok. 

2.  Dette sertifikatet forutsetter at framgangsmåtene angitt i organisasjonens dokumentasjon i henhold til 

del-ORA, er overholdt. 

3.  Dette sertifikatet skal være gyldig dersom kravene i del-OR er oppfylt, med mindre det er blitt 

tilbakelevert, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

 

Utstedelsesdato: ……………………………………Underskrift:…………………………………………………… 

 _____  

_____________ 

(*) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

EASA-skjema 146 utgave 1  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/375 

 

Tillegg VI til VEDLEGG VI DEL-ARA 

STANDARDFORMAT FOR EASA-LEGEATTEST 

Legeattesten skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a)  Innhold 

1)  Stat der det er utstedt eller søkt om flygersertifikat (I) 

2)  Legeattest – klasse (II) 

3)  Sertifikatnummer, som begynner med FNs landkode for staten der det er utstedt eller søkt om flygersertifikat, 

og etterfølges av en kode bestående av tall og/eller bokstaver med arabiske talltegn og latinske bokstaver (III) 

4)  Innehavers navn (IV) 

5)  Innehavers nasjonalitet (VI) 

6)  Innehavers fødselsdato (dd/mm/åååå) (XIV) 

7)  Innehavers underskrift (VII) 

8)  Begrensning(er) (XIII) 

9)  Legeattestens utløpsdato (IX) for 

 Klasse 1 kommersielle flyginger med én flyger med passasjerer 

 Klasse 1 andre kommersielle flyginger 

 Klasse 2 

 LAPL 

10)  Dato for legeundersøkelse 

11)  Dato for siste elektrokardiogram 

12)  Dato for siste audiogram 

13)  Utstedelsesdato og underskriften til flylegen eller den medisinsk sakkyndige som har utstedt sertifikatet (X). 

Allmennpraktiserende leger kan også føres i dette feltet dersom de etter nasjonal rett i medlemsstaten der 

sertifikatet er utstedt har kompetanse til å utstede legeattester. 

14)  Segl eller stempel (XI) 

b)  Materiale: Med unntak av LAPL utstedt av en allmennpraktiserende lege skal papiret eller annet materiale som 

brukes, være av en slik art at eventuell endring eller sletting ikke er mulig, eller er lett å se. Enhver tilføyelse eller 

sletting i skjemaet skal være klart og tydelig godkjent av sertifikatutstedende myndighet. 

c)  Språk: Sertifikater skal utferdiges på nasjonalt/nasjonale språk og engelsk, og på andre språk som 

sertifikatutstedende myndighet anser som hensiktsmessig. 

d)  Alle datoer i legeattesten skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

e)  Et standardformat for legeattester er gjengitt i dette tillegget. 
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Vedkommende myndighets navn og logo (engelsk 

og eventuelle andre språk fastsatt av 

vedkommende myndighet) 

 Krav 

   

DEN EUROPEISKE UNION 

(bare engelsk) 

 «Den europeiske union» strykes 

for stater som ikke er medlem av 

EU 

   

Klasse 1/2/LAPL 

 LEGEATTEST 

knyttet til et del-FCL-sertifikat 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av 

vedkommende myndighet) 

 Sidestørrelsen skal være en 

åttedels A4 

   

Utstedt i samsvar med del-MED   

   

Denne legeattesten er i samsvar med ICAOs 

standarder, med unntak av legeattest for LAPL 

  

   

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av 

vedkommende myndighet) 

  

   

EASA-skjema 147 utgave 1   
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I  Nasjonalt/nasjonale språk/Myndighet som har utstedt eller skal utstede flygersertifikatet 

III  Nasjonalt/nasjonale språk:/Attestens nummer 

IV   Nasjonalt/nasjonale språk:/ 

 Innehavers fornavn og etternavn: 

XIV  Nasjonalt/nasjonale språk:/Fødselsdato: (dd/mm/åååå) 

VI   Nasjonalt/nasjonale språk/Nasjonalitet: 

VII   Nasjonalt/nasjonale språk/ 

 Innehavers underskrift: 

2 

 

XIII Nasjonalt/nasjonale språk/Begrensninger: 

 Kode 

 Beskrivelse: 

X Nasjonalt/nasjonale språk/ (*) Utstedelsesdato: 

  (dd/mm/åååå) 

 Underskriften til flylege/medisinsk sakkyndig/(allmennpraktiserende lege): 

XI Nasjonalt/nasjonale språk/Stempel: 

3 

_________________ 

(*) Utstedelsesdato er den datoen attesten er utstedt og undertegnet. 
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 IX Nasjonalt/nasjonale 

språk/ 

Attestens utløpsdato 

Klasse 1 kommersielle flyginger med én flyger med 

passasjerer 

(dd/mm/åååå) 

 

 Klasse 1 (dd/mm/åååå)  

 Klasse 2 (dd/mm/åååå)  

 LAPL (dd/mm/åååå)  

 Nasjonalt/nasjonale språk/Undersøkelsesdato: (dd/mm/åååå)   

     

     

     

     

MED.A.020 Nedsatt medisinsk skikkethet 

(a)  Sertifikatinnehavere skal ikke på noe tidspunkt utøve de særskilte rettighetene knyttet til deres 

sertifikater og tilknyttede rettigheter eller beviser dersom de 

(1)  er kjent med at deres medisinske skikkethet er nedsatt på en måte som kan bety at de ikke 

er i stand til å utøve dem på en sikker måte, 

(2)  tar eller bruker et reseptpliktig eller reseptfritt legemiddel som vil kunne påvirke evnen til å 

utøve de særskilte rettighetene knyttet til det aktuelle sertifikatet på en sikker måte, eller 

(3)  får medisinsk, kirurgisk eller annen behandling som vil kunne påvirke flysikkerheten. 

(b)  Dessuten skal sertifikatinnehavere uten unødig opphold søke flymedisinsk råd dersom de 

(1)  har gjennomgått et kirurgisk eller invasivt inngrep, 

(2)  har begynt å ta et legemiddel regelmessig, 

(3)  har vært utsatt for en alvorlig personskade som gjør at de ikke er i stand til å fungere som 

medlem av flygebesetningen. 

(4)  har hatt en alvorlig sykdom som gjør at de ikke er i stand til å fungere som medlem av 

flygebesetningen, 

(5)   er gravide, 

(6)  har vært innlagt på sykehus eller medisinsk klinikk, eller 

(7)  for første gang trenger korrigerende linser. 

4 
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Tillegg VII til VEDLEGG VI DEL-ARA 

SERTIFIKAT FOR FLYLEGER (AME) 

Den europeiske union(*) 

Vedkommende myndighet 

 

FLYLEGESERTIFIKAT 

 

SERTIFIKATNUMMER/-REFERANSE: 

 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter 

[vedkommende myndighet] herved at 

 

[FLYLEGENS NAVN] 

[FLYLEGENS ADRESSE] 

 

er flylege. 

 

VILKÅR: 

 

1.  Dette sertifikatet er begrenset til de særskilte rettighetene angitt i vedlegget til dette flylegesertifikatet. 

2.  Dette sertifikatet forutsetter at gjennomføringsbestemmelsene og framgangsmåtene i del-MED er 

overholdt. 

3.  Dette sertifikatet skal være gyldig i tre år fram til [xx/yy/zzzz(**)] dersom kravene i del-MED er oppfylt, 

med mindre det er blitt tilbakelevert, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

 

Utstedelsesdato: xx/yy/zzzz      Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

______________ 

(*) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

(**) Utløpsdato: dag/måned/år 
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FLYLEGESERTIFIKAT 

  

Vedlegg til flylegesertifikat nummer:  

  

SÆRSKILTE RETTIGHETER OG OMFANG 

  

[Flylegens navn og akademiske tittel] har oppnådd særskilt(e) rettighet(er) til å foreta flymedisinske 

undersøkelser og vurderinger med sikte på utstedelse av legeattester som angitt i tabellen nedenfor, og 

til å utstede slike legeattester til 

  

LAPL [ja/dato] 

Klasse 2 [ja/dato] 

Klasse 1 forlengelse/fornyelse [ja/dato]/[nei] 

  

Utstedelsesdato: xx/yy/zzzz Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

 ______  
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VEDLEGG VII 

ORGANISASJONKRAV TIL BESETNINGER 

[DEL-ORA] 

KAPITTEL GEN 

GENERELLE KRAV 

AVSNITT I 

Generelt 

ORA.GEN.105 Vedkommende myndighet 

a)  I denne delen skal vedkommende myndighet som fører tilsyn med 

1)  organisasjoner som omfattes av et krav om sertifisering, være 

i)  for organisasjoner som har sitt hovedforetak i en medlemsstat: den myndigheten som er utpekt av 

vedkommende medlemsstat, 

ii)  for organisasjoner som har sitt hovedforetak i en tredjestat: Byrået, 

2)  FSTD-er, være 

i)  Byrået, for FSTD-er 

— som befinner seg utenfor medlemsstatenes territorium, eller 

— som befinner seg på medlemsstatenes territorium, og brukes av organisasjoner som har sitt 

hovedforetak i en tredjestat, 

ii)  for FSTD-er som befinner seg på medlemsstatenes territorium og driftes av organisasjoner som har sitt 

hovedforetak i en medlemsstat: den myndigheten som er utpekt av medlemsstaten der 

operatørorganisasjonen har sitt hovedforetak, eller Byrået dersom den berørte medlemsstaten ber om det. 

b)  Når en FSTD som befinner seg utenfor medlemsstatenes territorium, driftes av en organisasjon som er sertifisert av 

en medlemsstat, skal Byrået kvalifisere denne FSTD i samordning med medlemsstaten som har sertifisert 

organisasjonen som drifter denne FSTD-en. 

ORA.GEN.115 Søknad om et organisasjonssertifikat 

a)  Søknad om et organisasjonssertifikat eller endring av et eksisterende sertifikat skal inngis i den formen og på den 

måten som er fastsatt av vedkommende myndighet, og det skal da tas hensyn til gjeldende krav i forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

b)  Den som søker om et sertifikat for første gang, skal dokumentere for vedkommende myndighet hvordan kravene i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler vil bli oppfylt. Dokumentasjonen skal inneholde en 

beskrivelse av hvordan endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, vil bli håndtert og meldt til vedkommende 

myndighet. 

ORA.GEN.120 Samsvarskriterier 

a)  En organisasjon kan benytte alternative samsvarskriterier til de akseptable samsvarskriteriene Byrået har vedtatt for 

å sikre samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

b)  Når en organisasjon ønsker å bruke et alternativt samsvarskriterium, skal den før dette gjennomføres, gi 

vedkommende myndighet en fullstendig beskrivelse av det alternative samsvarskriteriet. Beskrivelsen skal omfatte 

eventuelle endringer av håndbøker eller framgangsmåter som kan være relevante, samt en vurdering som viser at 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler er overholdt.   
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Organisasjonen kan gjennomføre disse alternative samsvarskriteriene dersom de er forhåndsgodkjent av 

vedkommende myndighet og underretning er gitt som fastsatt i ARA.GEN.120 bokstav d). 

ORA.GEN.125 Godkjenningsvilkår og en organisasjons særskilte rettigheter 

En sertifisert organisasjon skal rette seg etter det omfanget og de særskilte rettighetene som er fastsatt i 

godkjenningsvilkårene som er vedlagt organisasjonens sertifikat. 

ORA.GEN.130 Organisatoriske endringer 

a)  Enhver endring som berører 

1)  sertifikatets omfang eller vilkårene for godkjenning av en organisasjon, eller 

2)  enhver del av organisasjonens ledelsessystem som fastsatt i ORA.GEN.200 bokstav a) nr. 1 og 2, 

skal kreve forhåndsgodkjenning av vedkommende myndighet. 

b)  For endringer som krever forhåndsgodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, skal organisasjonen søke om å få godkjenning utstedt av vedkommende myndighet. 

Søknaden skal inngis før endringen finner sted, slik at vedkommende myndighet kan avgjøre om forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler fortsatt er oppfylt, og om nødvendig endre organisasjonssertifikatet og 

de tilhørende godkjenningsvilkårene. 

Organisasjonen skal gi vedkommende myndighet all relevant dokumentasjon.  

Endringen skal gjennomføres først når det er mottatt en formell godkjenning fra vedkommende myndighet i 

samsvar med ARA.GEN.330. 

Organisasjonen skal i forbindelse med slike endringer drive virksomhet på de vilkårene som er fastsatt av 

vedkommende myndighet, etter hva som er relevant. 

c)  Alle endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal håndteres og meldes til vedkommende myndighet etter 

framgangsmåten godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med ARA.GEN.310 bokstav c). 

ORA.GEN.135 Fortsatt gyldighet 

a)  Organisasjonens sertifikat skal fortsatt være gyldig, forutsatt at 

1)  organisasjonen fortsatt oppfyller de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, og det skal da tas hensyn til bestemmelsene om håndtering av avvik som angitt i 

ORA.GEN.150, 

2)  vedkommende myndighet gis tilgang til organisasjonen som fastsatt i ORA.GEN.140 for å avgjøre om de 

relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler fortsatt er oppfylt, og 

3)  sertifikatet ikke er tilbakelevert eller tilbakekalt. 

b)  Dersom sertifikatet tilbakekalles eller tilbakeleveres, skal det umiddelbart returneres til vedkommende myndighet. 

ORA.GEN.140 Tilgang 

For at det skal kunne avgjøres om de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler er 

oppfylt, skal organisasjonen gi tilgang til alle anlegg, luftfartøyer, dokumenter, registre, data, framgangsmåter eller 

annet materiale som er relevant for den virksomheten som skal sertifiseres, enten den er satt ut til underleverandør eller 

ikke, for enhver person som er godkjent av 

a)  vedkommende myndighet som fastsatt i ORA.GEN.105, eller 

b)  myndigheten som handler i henhold til bestemmelsene i ARA.GEN.300 bokstav d) eller e) eller ARO.RAMP.  
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ORA.GEN.150 Avvik 

Etter å ha mottatt melding om avvik skal organisasjonen 

a)  fastsette årsaken til det manglende samsvaret, 

b)  utarbeide en plan for korrigerende tiltak, og 

c)  vise at korrigerende tiltak er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet, innen en frist avtalt med nevnte 

myndighet som definert i ARA.GEN.350 bokstav d). 

ORA.GEN.155 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

Organisasjonen skal gjennomføre 

a)  alle sikkerhetstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med ARA.GEN.135 bokstav c), og 

b)  alle relevante obligatoriske sikkerhetsopplysninger fra Byrået, herunder luftdyktighetspåbud. 

ORA.GEN.160 Rapportering av hendelser 

a)  Organisasjonen skal gi vedkommende myndighet og enhver annen organisasjon som i henhold til operatørens 

hjemstat må underrettes, rapport om enhver ulykke, alvorlig hendelse og hendelse som definert i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(2). 

b)  Med forbehold for bokstav a) skal organisasjonen gi vedkommende myndighet og den organisasjonen som har 

ansvar for luftfartøyets konstruksjon, rapport om enhver hendelse, funksjonsfeil, teknisk feil, overskridelse av 

tekniske begrensninger, en hendelse som avdekker unøyaktige, ufullstendige eller uklare opplysninger i data 

fastsatt i samsvar med del-21, eller andre unormale omstendigheter som har eller kan ha satt sikker drift av 

luftfartøyet i fare, men som ikke har ført til en ulykke eller alvorlig hendelse. 

c)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010, direktiv 2003/42/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 

1321/2007(3) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1330/2007(4) skal rapportene nevnt i bokstav a) og b) avgis i en 

form og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, og inneholde alle relevante opplysninger om 

forholdet som er kjent for organisasjonen. 

d)  Rapportene skal utarbeides så snart som praktisk mulig, men under alle omstendigheter innen 72 timer etter at 

organisasjonen har identifisert det rapporterte forholdet, med mindre særlige omstendigheter er til hinder for dette. 

e)  Når det er relevant, skal organisasjonen utarbeide en oppfølgingsrapport med nærmere opplysninger om hvilke 

tiltak den vil treffe for å hindre lignende hendelser i framtiden, så snart disse tiltakene er bestemt. Denne rapporten 

skal utarbeides i en form og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

AVSNITT II 

Ledelse 

ORA.GEN.200 Ledelsessystem 

a)  Organisasjonen skal opprette, gjennomføre og vedlikeholde et ledelsessystem som omfatter 

1)  klart definerte linjer med hensyn til ansvar og ansvarlighet i hele organisasjonen, herunder at ansvarlig leder har 

et direkte ansvar for sikkerheten, 

2)  en beskrivelse av organisasjonens overordnede sikkerhetsfilosofi og -prinsipper, dvs. retningslinjene for 

sikkerhet,  

3)  identifisering av hvilke farer for flysikkerheten som oppstår som en følge av organisasjonens virksomhet, en 

vurdering av slike farer og risikohåndtering i den forbindelse, herunder treffe tiltak for å minske risikoen og 

kontrollere hvor effektive de er, 

4)  tiltak for å sikre at personellet til enhver tid har nødvendig opplæring og kompetanse til å utføre sine oppgaver,  

  

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 

(2) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 

(3) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

(4) EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7. 
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5)  dokumentasjon av alle nøkkelprosesser i ledelsessystemet, herunder en prosess for å gjøre personell klar over 

sitt ansvar, samt prosedyren for å endre denne dokumentasjonen, 

6)  en ordning for å kontrollere at organisasjonen oppfyller de relevante kravene. Samsvarskontrollen skal omfatte 

et system for tilbakemelding av avvik til den ansvarlige lederen for å sikre effektiv gjennomføring av eventuelle 

korrigerende tiltak, og 

7)  eventuelle tilleggskrav som er fastsatt i de relevante kapitlene i denne delen eller i andre deler som får 

anvendelse. 

b)  Ledelsessystemet skal stå i forhold til organisasjonens størrelse og virksomhetens art og kompleksitet, og det skal 

tas hensyn til de farer og risikoer som er forbundet med virksomheten. 

ORA.GEN.205 Virksomhet som er omfattet av en underleverandøravtale 

a)  Virksomhet satt ut til underleverandør omfatter all virksomhet innenfor omfanget av organisasjonens godkjenning 

utøvd av en annen organisasjon som enten selv er sertifisert til å utøve en slik virksomhet, eller som, dersom den 

ikke er sertifisert, arbeider i henhold til godkjenningen til organisasjonen som er oppdragsgiver. Når en del av 

virksomheten settes ut til underleverandør eller kjøpes, skal organisasjonen sørge for at tjenesten eller produktet 

som er satt ut eller innkjøpt, oppfyller gjeldende krav. 

b)  Når den sertifiserte organisasjonen setter ut en del av sin virksomhet til en organisasjon som ikke selv er sertifisert 

til å utøve slik virksomhet i samsvar med denne delen, skal sistnevnte organisasjon arbeide i henhold til 

godkjenningen til organisasjonen som er oppdragsgiver. Organisasjonen som er oppdragsgiver, skal sikre at 

vedkommende myndighet får tilgang til organisasjonen som yter underleveransen, for å kunne fastslå om gjeldende 

krav fortsatt oppfylles. 

ORA.GEN.210 Krav til personell 

a)  Organisasjonen skal utnevne en ansvarlig leder med myndighet til å sikre at all virksomhet kan finansieres og 

utføres i samsvar med gjeldende krav. Ansvarlig leder har ansvar for å opprette og vedlikeholde et effektivt 

ledelsessystem. 

b)  Organisasjonen skal oppnevne en person eller en gruppe personer som har ansvar for å sikre at organisasjonen til 

enhver tid oppfyller gjeldende krav. Denne eller disse personene er i siste instans ansvarlige overfor ansvarlig leder. 

c)  Organisasjonen skal ha tilstrekkelig kvalifisert personell til at planlagte oppgaver og virksomhet kan utføres i 

samsvar med gjeldende krav. 

d)  Organisasjonen skal oppbevare hensiktsmessig dokumentasjon på erfaring, kvalifikasjoner og opplæring som viser 

at kravene i bokstav c) er oppfylt. 

e)  Organisasjonen skal sørge for at alt personell er kjent med de regler og framgangsmåter som har betydning for 

utøvelsen av deres oppgaver. 

ORA.GEN.215 Krav til anlegg 

Organisasjonen skal ha anlegg som gjør det mulig å utføre og lede alle planlagte oppgaver og virksomhet i samsvar 

med gjeldende krav. 

ORA.GEN.220 Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Organisasjonen skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for tilfredsstillende 

lagring og pålitelig sporing av all virksomhet, særlig alle deler av ORA.GEN.200. 

b)  Dokumentasjonens format skal angis i organisasjonens prosedyrer. 

c)  Dokumentasjonen skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, endring og tyveri.  
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KAPITTEL ATO 

GODKJENTE UTDANNINGSORGANISASJONER 

AVSNITT I 

Generelt 

ORA.ATO.100 Virkeområde 

I dette kapittelet fastsettes krav til organisasjoner som gir opplæring for flygersertifikat og tilhørende rettigheter og 

beviser. 

ORA.ATO.105 Søknad 

a)  Organisasjoner som søker om å få utstedt sertifikat som godkjent utdanningsorganisasjon (ATO), skal gi 

vedkommende myndighet 

1)  følgende opplysninger: 

i)  utdanningsorganisasjonens navn og adresse 

ii)  dato for planlagt oppstart av virksomheten 

iii)  personopplysninger og kvalifikasjoner for opplæringsleder (HT), flygeinstruktør(er), -

flysimuleringsinstruktører og teorilærer(e) 

iv)  navn og adresse til flyplass(er) og/eller operasjonssted(er) der opplæringen skal finne sted 

v)  liste over luftfartøyer som skal benyttes i opplæringen, med angivelse av gruppe, klasse eller type, 

registrering, eiere og kategori av luftdyktighetsbevis, dersom det er relevant 

vi)  liste over opplæringsinnretninger for flysimulering (FSTD) som utdanningsorganisasjonen har til hensikt å 

bruke, dersom det er relevant 

vii)  hvilken type opplæring utdanningsinstitusjonen ønsker å gi, og programmet for denne opplæringen, og 

2)  driftshåndbok og opplæringshåndbok. 

b)  Organisasjoner som tilbyr testflygingsopplæring. Uten hensyn til bokstav a) nr. 1 iv) og v) skal 

utdanningsorganisasjoner tilbyr testflygingsopplæring, bare behøve å angi 

1)  navn og adresse til flyplass(er) og/eller operasjonssted(er) der opplæringen hovedsakelig skal finne sted, og 

2)  en liste over de typer eller kategorier av luftfartøyer som skal benyttes i testflygingsopplæring. 

c)  Dersom sertifikatet endres, skal søkeren gi vedkommende myndighet de relevante delene av opplysningene og 

dokumentasjonen nevnt i bokstav a). 

ORA.ATO.110 Krav til personell 

a)  Det skal oppnevnes en opplæringsleder (HT). HT skal ha omfattende instruktørerfaring på de områdene som er 

relevante for opplæringen som gis av den godkjente utdanningsorganisasjonen, og ha gode lederegenskaper. 

b)  Det skal være HTs ansvar 

1)  å sikre at opplæringen som gis, er i samsvar med del-FCL og, for testflygingsopplæring, at de relevante kravene 

i del-21 og opplæringsprogrammet er fastsatt, 

2)  å sikre at flygeopplæring i et luftfartøy eller i en opplæringsinnretning for flysimulering (FSTD) integreres med 

teoriundervisning på tilfredsstillende måte, og 

3)  å overvåke progresjonen hos den enkelte elev.  
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c)  Teorilærere skal ha 

1)  praktisk bakgrunn innenfor luftfart på områder som er relevante for opplæringen, og ha gjennomført et kurs i 

undervisningsmetodikk, eller 

2)  tidligere erfaring med teoriundervisning og hensiktsmessig teoretisk bakgrunn i emnet de skal undervise i. 

d)  Flygeinstruktører og flysimuleringsinstruktører skal ha de kvalifikasjonene som kreves i del-FCL for den typen 

opplæring de gir. 

ORA.ATO.120 Oppbevaring av dokumentasjon 

Følgende dokumentasjon skal oppbevares i minst tre år etter at opplæringen er fullført: 

a)  nærmere opplysninger om den opplæringen som er gitt den enkelte elev, på bakken, i luften og med flysimulator, 

b)  detaljerte og regelmessige framdriftsrapporter fra instruktørene, herunder vurderinger, samt regelmessige 

framdriftskontroller i luften og prøver på bakken, og 

c)  opplysninger om elevenes sertifikater og tilhørende rettigheter og beviser, herunder utløpsdato for legeattester og 

rettigheter. 

ORA.ATO.125 Opplæringsprogram 

a)  Det skal utarbeides et opplæringsprogram for hver kurstype som tilbys. 

b)  Opplæringsprogrammet skal oppfylle kravene i del-FCL og, for testflygingsopplæring, de relevante  

kravene i del-21. 

ORA.ATO.130 Opplæringshåndbok og driftshåndbok 

a)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal utarbeide og vedlikeholde en opplæringshåndbok og en 

driftshåndbok med opplysninger og instrukser som gjør det mulig for personellet å utføre sine oppgaver og veilede 

elevene om hvordan kurskravene kan oppfylles. 

b)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal stille opplysningene i opplæringshåndboken, driftshåndboken og sin 

godkjenningsdokumentasjon til rådighet for personellet og, når det er hensiktsmessig, for elevene. 

c)  Når det gjelder en godkjent utdanningsorganisasjon som tilbyr testflygingsopplæring, skal driftshåndboken oppfylle 

kravene til driftshåndbok for testflyging som fastsatt i del-21. 

d)  Driftshåndboken skal ha regler for flygetidsbegrensning for flygeinstruktører, herunder høyeste antall flytimer, 

høyeste antall flytjenestetimer og minste hviletid mellom undervisningsoppgavene i samsvar med del-ORO. 

ORA.ATO.135 Luftfartøyer til opplæring og FSTD 

a)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal bruke en tilstrekkelig flåte av luftfartøyer til opplæring, eller FSTD-

er som er egnet til de opplæringskursene som tilbys. 

b)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal bare gi opplæring i en FSTD når den kan godtgjøre overfor 

vedkommende myndighet 

1)  at FSTD-spesifikasjonene står i forhold til opplæringsprogrammet, 

2)  at de FSTD-er som brukes, oppfyller gjeldende krav i del-FCL, 

3)  for flysimulatorer (FFS) at flysimulatoren i tilstrekkelig grad representerer den aktuelle luftfartøytypen, og 

4)  at den har innført et system for tilfredsstillende overvåking av endringer i FSTD-en, og for å sikre at disse 

endringene ikke påvirker opplæringsprogrammets formålstjenlighet.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/387 

 

c)  Dersom luftfartøyet som brukes til ferdighetsprøven er av en annen type enn den FFS som brukes til opplæring i 

visuell flyging, godskrives høyst det antallet timer som er satt av til FNPT II (opplæringsinnretning for flyge- og 

flysikringsprosedyrer II)) for fly og FNPT II/III for helikoptre i det aktuelle flygeopplæringsprogrammet. 

d)  Organisasjoner som tilbyr testflygingsopplæring. Luftfartøyer som brukes i testflygingsopplæring, skal være 

hensiktsmessig utstyrt med testflygingsinstrumenter i samsvar med opplæringens formål. 

ORA.ATO.140 Flyplasser og operasjonssteder 

Når den godkjente utdanningsorganisasjonen tilbyr flygeopplæring i et luftfartøy, skal den benytte flyplasser eller 

operasjonssteder som har egnede ressurser og egenskaper slik at det kan øves på relevante manøvrer, under hensyn til 

den opplæringen som gis og den luftfartøykategorien og -typen som brukes. 

ORA.ATO.145 Forutsetninger for deltaking i opplæringen 

a)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal sørge for at elevene oppfyller alle forutsetningene for opplæring som 

fastsatt i del-MED, del-FCL og, når det er relevant, som definert i dataene fastsatt i samsvar med del-21. 

b)  For godkjente utdanningsorganisasjoner som tilbyr testflygingsopplæring, skal elevene oppfylle alle 

forutsetningene for opplæring fastsatt i del-21. 

ORA.ATO.150 Opplæring i tredjestater 

Når utdanningsorganisasjonen er godkjent til å tilby opplæring til instrumentrettighet (IR) i tredjestater, skal 

a)  opplæringsprogrammet inneholde akklimatiseringsflyging i en av medlemsstatene før IR-ferdighetsprøven 

avlegges, og 

b)  IR-ferdighetsprøven avlegges i en av medlemsstatene. 

AVSNITT II 

Tilleggskrav til godkjente utdanningsorganisasjoner som gir opplæring for CPL, MPL og ATPL og tilhørende 

rettigheter og beviser 

ORA.ATO.210 Krav til personell 

a) Opplæringsleder (HT – Head of Training). Unntatt for godkjente utdanningsorganisasjoner som tilbyr 

testflygingsopplæring, skal den oppnevnte HT ha omfattende undervisningserfaring som instruktør til 

trafikkflygersertifikater og tilhørende rettigheter eller beviser. 

b) Flygeinstruktørleder (CFI – Chief Flight Instructor). Den godkjente utdanningsorganisasjonen som tilbyr 

flygeundervisning, skal oppnevne en CFI med ansvar for å føre kontroll med flygeinstruktører og 

flysimuleringsinstruktører samt for standardiseringen av all flygeundervisning og flysimuleringsundervisning. CFI 

skal inneha høyeste trafikkflygersertifikat og tilhørende rettigheter relatert til flygeopplæringskursene som 

avholdes, og inneha et instruktørbevis med særskilt rettighet til å undervise på minst ett av opplæringskursene. 

c) Teoriinstruktørleder (CTKI – Chief theoretical knowledge instructor). Den godkjente utdanningsorganisasjonen 

som tilbyr teoriundervisning, skal oppnevne en CTKI med ansvar for å føre kontroll med alle teorilærere samt for 

standardiseringen av all teoriundervisning. CTKI skal ha omfattende erfaring fra å gi teoriundervisning på de 

områdene som er relevante for opplæringen som den godkjente utdanningsorganisasjonen tilbyr. 

ORA.ATO.225 Opplæringsprogram 

a)  Opplæringsprogrammet skal inndeles i flyge- og teoriundervisning enten per uke eller i perioder, og skal omfatte en 

liste over standardøvelser samt en oversikt over studieplanen. 

b)  Innholdet og rekkefølgen i opplæringsprogrammet skal angis i opplæringshåndboken.  
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ORA.ATO.230 Opplæringshåndbok og driftshåndbok 

a)  Opplæringshåndboken skal for hvert opplæringstrinn angi standarder, målsettinger og opplæringsmål som elevene 

skal nå, og skal inneholde følgende emner: 

— en opplæringsplan, 

— orientering og øvelser i luften 

— flygeopplæring i en FSTD når det er relevant 

— teoriundervisning. 

b)  Driftshåndboken skal gi relevant informasjon til bestemte personellgrupper, som flygeinstruktører, 

flysimuleringsinstruktører, teoriinstruktører og drifts- og vedlikeholdspersonell, samt generell og teknisk 

informasjon, ruteinformasjon og informasjon om opplæring av personell. 

AVSNITT III 

Tilleggskrav til godkjente utdanningsorganisasjoner som tilbyr bestemte typer opplæring 

Kapi t t e l  1  

Fjernundervi sn ing  

ORA.ATO.300 Generelt 

Utdanningsinstitusjonen kan få godkjenning til å avholde følgende modulbaserte kurs ved fjernundervisning: 

a)  modulbaserte teorikurs, 

b)  utfyllende teorikurs for en klasse- eller typerettighet, eller 

c)  kurs med godkjent teoriundervisning før opptak knyttet til den første typerettigheten for et flermotorshelikopter. 

ORA.ATO.305 Klasseromsundervisning 

a)  En del av alle emner i modulbasert fjernundervisning skal gjennomgås ved klasseromsundervisning. 

b)  Faktisk klasseromsundervisning skal utgjøre minst 10 % av kursets varighet. 

c)  For dette formål skal det være klasserom tilgjengelig, enten der den godkjente utdanningsorganisasjonen har sitt 

hovedforetak eller i egnede lokaler et annet sted. 

ORA.ATO.310 Instruktører 

Alle instruktører skal være godt kjent med kravene som stilles i fjernundervisningen. 

Kapi t t e l  2  

Opplæring  uten f lygetid  

ORA.ATO.330 Generelt 

a)  Godkjenning til opplæring uten flygetid (ZFTT – zero flight-time training) som angitt i del-FCL skal bare gis til 

godkjente utdanningsorganisasjoner som også har en særskilt rettighet til å utføre kommersiell lufttransport, eller 

som har særlige avtaler med kommersielle lufttransportoperatører. 

b)  ZFTT-godkjenning skal gis bare dersom operatøren har minst 90 dagers praktisk erfaring med flytypen. 

c)  Når ZFTT tilbys av en godkjent utdanningsorganisasjon som har en særlig avtale med en operatør, skal kravet om 

90 dagers praktisk erfaring ikke gjelde dersom typerettighetsinstruktøren (TRI(A)) som deltar i de ekstra startene 

og landingene som fastsatt i del-ORO, har praktisk erfaring med flytypen.  
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ORA.ATO.335 Flysimulator 

a)  Flysimulatoren som godkjennes til ZFTT, skal være funksjonsdyktig i samsvar med kriteriene i den godkjente 

utdanningsorganisasjonens ledelsessystem. 

b)  Flysimulatorens bevegelsessystem og visuelle system skal være fullt ut funksjonsdyktig, i samsvar med gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner for FSTD som angitt i ORA.FSTD.205. 

Kapi t t e l  3  

Opplæring  t i l  f lygerser ti f ika t  for  besetninger  med f lere  f lygere  (MPL –  Mul t i -crew p i lot  

l icence )  

ORA.ATO.350 Generelt 

Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal bare gis en særskilt rettighet til å avholde integrerte MPL-

opplæringskurs og MPL-instruktørkurs dersom den også har en særskilt rettighet til å utføre kommersiell lufttransport 

eller har en særlig avtale med en kommersiell lufttransportoperatør. 

Kapi t t e l  4  

Testf lyg ingso pplæring  

ORA.ATO.355 Organisasjoner som tilbyr testflygingsopplæring 

a)  Den utdanningsorganisasjonen som er godkjent til å gi opplæring med sikte på utstedelse av en testflygingsrettighet 

i kategori 1 eller 2 i samsvar med del-FCL, kan få sine særskilte rettigheter utvidet til å omfatte opplæring til andre 

kategorier av testflyginger og andre kategorier av testflygingspersonell, forutsatt at 

1)  relevante krav i del-21 er oppfylt, og 

2)  det foreligger en særlig avtale mellom den godkjente utdanningsorganisasjonen og del-21-organisasjonen som 

ansetter eller har til hensikt å ansette slikt personell. 

b)  Opplæringsdokumentasjonen skal inneholde skriftlige elevrapporter, etter hva som kreves i opplæringsprogrammet, 

samt eventuelt databehandling og analyse av registrerte parametrer som er relevante for typen testflyging. 

KAPITTEL FSTD 

KRAV TIL ORGANISASJONER SOM BRUKER OPPLÆRINGSINNRETNINGER FOR FLYSIMULERING 

(FSTD) OG FSTD-KVALIFIKASJON 

AVSNITT I 

Krav til organisasjoner som bruker FSTD 

ORA.FSTD.100 Generelt 

a)  Den som søker om et FSTD-kvalifikasjonsbevis, skal godtgjøre overfor vedkommende myndighet å ha innført et 

ledelsessystem i samsvar med ORA.GEN avsnitt II. Dette skal sikre at søkeren, direkte eller gjennom 

underleverandør, er i stand til å opprettholde ytelse, funksjoner og andre egenskaper som er angitt for det aktuelle 

FSTD-kvalifikasjonsnivået, og til å kontrollere FSTD-installasjonen. 

b)  Dersom søkeren er innehaver av et kvalifikasjonsbevis utstedt i samsvar med denne delen, skal FSTD-

spesifikasjonene angis 

1)  i vilkårene for ATO-sertifikatet, eller 

2)  for en AOC-innehaver i opplæringshåndboken. 

ORA.FSTD.105 Opprettholdelse av FSTD-kvalifikasjonen 

a)  For å kunne beholde FSTD-kvalifikasjonen skal en innehaver av et FSTD-kvalifikasjonsbevis kjøre samtlige tester i 

hovedveiledningen for kvalifikasjonsprøving (MQTG) samt funksjonsprøvinger og subjektive prøvinger suksessivt 

i løpet av en tolvmånedersperiode. 

b)  Resultatene skal dateres, merkes som analysert og evaluert og oppbevares i samsvar med ORA.FSTD.240, for å 

kunne godtgjøre at FSTD-standardene fortsatt er oppfylt. 

c)  Det skal opprettes et system for konfigurasjonskontroll for å sikre at maskinvare og programvare i en kvalifisert 

FSTD fortsatt fungerer som de skal.  



Nr. 62/390 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

ORA.FSTD.110 Endringer 

a) Innehaveren av et FSTD-kvalifikasjonsbevis skal opprette og vedlikeholde et system for å identifisere, vurdere og

innarbeide alle viktige endringer i de FSTD-ene den bruker, og særlig

1) alle endringer i luftfartøyet som er av avgjørende betydning for opplæring, prøving og kontroll, enten de 

gjennomføres ved et luftdyktighetspåbud eller ikke, og

2) enhver endring av en FSTD, herunder i bevegelsessystemet og det visuelle systemet, når den er av avgjørende 

betydning for opplæring, prøving og kontroll, slik tilfellet er med dataendringer.

b) Endringer av FSTD-maskinvare og -programvare som påvirker manøvrering, ytelse og systemdrift, eller større 

endringer av bevegelsessystemet eller det visuelle systemet, skal evalueres for å avgjøre hvordan dette innvirker på 

de opprinnelige kvalifikasjonskriteriene. Organisasjonen skal utarbeide endringer for eventuelle berørte 

valideringsprøvinger. Organisasjonen skal teste FSTD-en ut fra de nye kriteriene.

c) Organisasjonen skal på forhånd underrette vedkommende myndighet om alle større endringer for å få fastslått om

prøvingene som utføres, er tilfredsstillende. Vedkommende myndighet skal avgjøre om det er nødvendig å foreta en

særlig evaluering av FSTD-en før den settes inn i opplæringen igjen etter at den er endret.

ORA.FSTD.115 Installasjon 

a) Innehaveren av et FSTD-kvalifikasjonsbevis skal sørge for at

1) FSTD-en plasseres i et egnet miljø som gir mulighet for sikker og pålitelig drift,

2) alle FSDT-brukere og alt vedlikeholdspersonell orienteres om FSTD-sikkerhet slik at de er kjent med alt 

sikkerhetsutstyr og alle sikkerhetsprosedyrer i FSTD-en dersom det oppstår en nødsituasjon, og

3) FSTD-en og tilhørende installasjoner oppfyller lokale bestemmelser om sikkerhet og helse.

b) FSTD-ens sikkerhetsfunksjoner, som for eksempel nødstopp og nødbelysning, skal kontrolleres minst én gang i året

og registreres.

ORA.FSTD.120 Ekstrautstyr 

Når det er installert ekstrautstyr i FSTD-en, selv om dette ikke er påkrevd for kvalifikasjonen, skal utstyret vurderes av 

vedkommende myndighet for å sikre at det ikke påvirker kvaliteten på opplæringen negativt. 

AVSNITT II 

Krav til FSTD-kvalifikasjon 

ORA.FSTD.200 Søknad om FSTD-kvalifikasjon 

a) En søknad om et FSTD-kvalifikasjonsbevis skal inngis i den formen og på den måten som er fastsatt av 

vedkommende myndighet

1) av BITD-produsenten, for innretninger for grunnleggende instrumentopplæring (BITD),

2) av organisasjonen som har til hensikt å bruke FSTD-en, i alle andre tilfeller.

b) De som søker om en kvalifikasjon for første gang, skal gi vedkommende myndighet dokumentasjon på hvordan de 

vil oppfylle kravene i denne forordning. Dokumentasjonen skal inneholde framgangsmåten som er fastsatt for å 

sikre samsvar med ORA.GEN.130 og ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205 Sertifiseringsspesifikasjoner for FSTD 

a) Byrået skal i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008 utstede sertifiseringsspesifikasjoner som en

standardmetode for å vise at en FSTD oppfyller de grunnleggende kravene i vedlegg III til forordning (EF)

nr. 216/2008. 

b) Disse sertifiseringsspesifikasjonene skal være så detaljerte og spesifikke at søkerne får vite hvilke vilkår som

gjelder for utstedelse av kvalifikasjoner.
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ORA.FSTD.210 Kvalifikasjonsgrunnlag 

a)  Kvalifikasjonsgrunnlaget for utstedelse av et FSTD-kvalifikasjonsbevis skal bestå av 

1)  gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner fastsatt av Byrået som er i kraft den dagen det søkes om den første 

kvalifikasjonen, 

2)  luftfartøyets valideringsdata som er fastsatt ved de dataene som er godkjent i henhold til del-21, dersom det er 

relevant, og 

3)  eventuelle særlige vilkår pålagt av vedkommende myndighet dersom de tilhørende 

sertifiseringsspesifikasjonene ikke inneholder tilfredsstillende eller hensiktsmessige standarder for FSTD-en, 

fordi denne har egenskaper som er nye eller annerledes enn dem som ligger til grunn for gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner. 

b)  Kvalifikasjonsgrunnlaget skal gjelde for framtidig periodiske FSTD-kvalifikasjoner, med mindre den 

omkategoriseres. 

ORA.FSTD.225 Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  Kvalifikasjonen for en flysimulator (FFS), en flygeopplæringsinnretning (FTD) eller en opplæringsinnretning for 

flyge- og flysikringsprosedyrer (FNPT) skal forbli gyldig forutsatt at 

1)  FSTD-en og organisasjonen som bruker den, fortsatt oppfyller gjeldende krav, 

2)  vedkommende myndighet gis tilgang til organisasjonen som fastsatt i ORA.GEN.140 for å avgjøre om de 

relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler fortsatt er oppfylt, og 

3)  kvalifikasjonsbeviset ikke er tilbakelevert eller tilbakekalt. 

b)  Tolvmånedersperioden fastsatt i ARA.FSTD.120 bokstav b) nr. 1 kan forlenges med opptil 36 måneder, under 

følgende omstendigheter: 

1)  FSTD-en har gjennomgått en førstegangsevaluering og minst én periodisk evaluering som har påvist at den er i 

samsvar med kvalifikasjonsgrunnlaget, 

2)  innehaveren av FSTD-kvalifikasjonsbeviset kan vise til tilfredsstillende foreskrevne FSTD-evalueringer i løpet 

av de foregående 36 månedene, 

3)  vedkommende myndighet gjennomfører hver 12. måned en formell kontroll av organisasjonens system for 

samsvarskontroll som fastsatt i ORA.GEN.200 bokstav a) nr. 6, og 

4)  en utpekt person i organisasjonen med tilstrekkelig erfaring undersøker de regelmessige gjennomkjøringene av 

veiledningen for kvalifikasjonsprøving, og foretar hver 12. måned relevante funksjonsprøvinger og subjektive 

prøvinger, og sender en rapport om resultatene til vedkommende myndighet. 

c)  En BITD-kvalifikasjon skal forbli gyldig, forutsatt at vedkommende myndighet regelmessig evaluerer samsvaret 

med gjeldende kvalifikasjonsgrunnlag i samsvar med ARA.FSTD.120. 

d)  Dersom et FSTD-kvalifikasjonsbevis blir tilbakelevert eller tilbakekalt, skal det returneres til vedkommende 

myndighet. 

ORA.FSTD.230 Endring i en kvalifisert FSTD 

a)  En innehaver av et FSTD-kvalifikasjonsbevis skal underrette vedkommende myndighet om alle foreslåtte endringer 

av FSTD-en, som for eksempel 

1)  større endringer, 

2)  flytting av FSTD-en og 

3)  deaktivering av FSTD-en. 

b)  Ved en oppgradering av FSTD-kvalifikasjonsnivået skal organisasjonen søke vedkommende myndighet om en 

oppgraderingsevaluering. Organisasjonen skal kjøre alle valideringsprøvinger for det ønskede kvalifikasjonsnivået. 

Resultatene fra tidligere evalueringer skal ikke benyttes til å validere FSTD-ens ytelse for den aktuelle 

oppgraderingen.  
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c)  Når en FSTD flyttes til et nytt sted, skal organisasjonen underrette vedkommende myndighet før den planlagte 

aktiviteten og framlegge en tidsplan for tilknyttede hendelser. 

Før FSTD-en tas i bruk igjen på det nye stedet, skal organisasjonen utføre minst en tredel av valideringsprøvingene 

samt funksjonsprøvinger og subjektive prøvinger, for å sikre at FSTD-ens ytelse oppfyller den opprinnelige 

kvalifikasjonsstandarden. En kopi av prøvingsdokumentene skal oppbevares sammen med FSTD-dokumentasjonen 

for å kunne gjennomgås av vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndighet kan foreta en evaluering av FSTD-en etter flytting. Evalueringen skal skje i samsvar 

med det opprinnelige kvalifikasjonsgrunnlaget for FSTD-en. 

d)  Dersom en organisasjon planlegger å ta en FSTD ut av aktiv drift for lenger tidsrom, skal vedkommende myndighet 

få melding om dette, og hensiktsmessige kontroller skal fastsettes for det tidsrommet FSTD-en er ute av drift. 

Organisasjonen skal bli enig med vedkommende myndighet om en plan for deaktivering, eventuell lagring og 

reaktivering for å sikre at FSTD-en kan tilbakeføres til aktiv drift på sitt opprinnelige kvalifikasjonsnivå. 

ARA.FSTD.120 Overdragelse av en FSTD-kvalifikasjon 

a)  Når en ny organisasjon skal drifte en FSTD, skal den nye organisasjonen underrette vedkommende myndighet på 

forhånd for å enes om en plan for overdragelse av FSTD-en. 

b)  Vedkommende myndighet kan foreta en evaluering i samsvar med det opprinnelige kvalifikasjonsgrunnlaget for 

FSTD-en. 

c)  Når FSTD-en ikke lenger oppfyller det opprinnelige kvalifikasjonsgrunnlaget, skal organisasjonen søke om et nytt 

FSTD-kvalifikasjonsbevis. 

ORA.FSTD.240 Oppbevaring av dokumentasjon 

En innehaver av et FSTD-kvalifikasjonsbevis skal oppbevare 

a)  alle dokumenter som beskriver og påviser det opprinnelige kvalifikasjonsgrunnlaget og -nivået for FSTD-en i hele 

FSTD-ens levetid, og 

b)  alle periodiske dokumenter og rapporter knyttet til den enkelte FSTD og samsvarskontrollvirksomhet i minst fem 

år. 

KAPITTEL AeMC 

FLYMEDISINSKE SENTRE 

AVSNITT I 

Generelt 

ORA.AeMC.105 Virkeområde 

I dette kapittelet fastsettes de tilleggskravene en organisasjon skal oppfylle for å kvalifiseres til å få utstedt eller 

forlenget en godkjenning som flymedisinsk senter (AeMC), med sikte på utstedelse av legeattester, herunder 

førstegangsutstedelse av legeattester av klasse 1. 

ORA.AeMC.115 Søknad 

Den som søker om et AeMC-sertifikat, skal 

a)  oppfylle kravene i MED.D.005, og 

b)  i tillegg til den dokumentasjonen som i henhold til ORA.GEN.115 kreves for å få godkjent en organisasjon, gi 

nærmere opplysninger om klinisk tilknytning til eller forbindelser med bestemte sykehus eller medisinske 

institutter for det formål å få utført medisinske spesialistundersøkelser. 
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ORA.GEN.135 Fortsatt gyldighet 

AeMC-sertifikatet skal ha utstedes med ubegrenset gyldighet. Det skal forbli gyldig forutsatt at innehaveren og 

organisasjonens flyleger 

a) oppfyller kravene i MED.D.030, og

b) sørger for at de holder sin praktiske erfaring ved like ved å utføre et tilstrekkelig antall medisinske undersøkelser

for klasse 1 hvert år. 

AVSNITT II 

Ledelse 

ORA.AeMC.200 Ledelsessystem 

Det flymedisinske senteret skal opprette og vedlikeholde et ledelsessystem som inneholder punktene omhandlet i 

ORGA.GEN.200 samt framgangsmåter for 

a) medisinsk sertifisering i samsvar med del-MED, og 

b) å sikre fortrolig behandling av medisinske opplysninger til enhver tid. 

ORA.AeMC.210 Krav til personell 

a) Det flymedisinske senteret skal 

1) ha en flylege (AME) oppnevnt til leder for det flymedisinske senteret, med særskilte rettigheter til å utstede 

legeattester av klasse 1 og tilstrekkelig flymedisinsk erfaring til å utføre sine oppgaver, og

2) ha ansatt et tilstrekkelig antall fullt kvalifiserte flyleger og annet teknisk personell og sakkyndige.

b) Det flymedisinske senterets leder skal ha ansvar for å samordne vurderingen av undersøkelsesresultater, og for å

undertegne rapporter, attester og førstegangsutstedte legeattester av klasse 1.

ORA.AeMC.215 Krav til anlegg 

Det flymedisinske senteret skal ha tilstrekkelig medisinsk-teknisk utstyr til å utføre de flymedisinske undersøkelsene 

som er nødvendige for å kunne utøve de særskilte rettighetene knyttet til godkjenningen. 

ORA.AeMC.220 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til den dokumentasjonen som kreves i ORA.GEN.220, skal det flymedisinske senteret 

a) oppbevare dokumentasjon om medisinske undersøkelser og vurderinger utført med sikte på utstedelse, forlengelse

eller fornyelse av legeattester, samt resultatene av dem, i minst ti år etter den siste undersøkelsen, og

b) oppbevare all medisinsk dokumentasjon på en slik måte at fortrolig behandling av medisinske opplysninger til 

enhver tid er sikret.»

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 965/2012 

av 5. oktober 2012 

om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 5 

og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Operatører og personell som deltar i driften av visse 

luftfartøyer, må oppfylle de relevante grunnleggende 

kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 216/2008 kreves det at 

medlemsstatene, i tillegg til tilsynet med sertifikater de 

har utstedt, gjennomfører undersøkelser, herunder 

inspeksjoner på bakken, og de skal treffe alle tiltak, 

herunder gi luftfartøyer flygeforbud, for å hindre fortsatt 

overtredelse. 

3)  I samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 bør 

Kommisjonen vedta de nødvendige gjennomførings-

reglene for å fastsette vilkårene for sikker drift av 

luftfartøyer. 

4)  For å sikre en smidig overgang og et høyt 

sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Den europeiske union 

bør gjennomføringstiltakene gjenspeile det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, herunder beste praksis, og 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 

25.10.2012, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 147/2013 av 15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg 

XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 23. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

den vitenskapelige og tekniske utvikling innenfor 

luftfartsoperasjoner. Det bør derfor tas hensyn til de 

tekniske kravene og administrative framgangsmåtene 

som er vedtatt i regi av Den internasjonale organisasjon 

for sivil luftfart (heretter kalt ICAO) og de europeiske 

felles luftfartsmyndigheter fram til 30. juni 2009, samt 

gjeldende lovgivning som vedrører særlige nasjonale 

forhold. 

5)  Det er nødvendig å gi luftfartsindustrien og 

medlemsstatenes myndigheter tilstrekkelig tid til å 

tilpasse seg de nye rammereglene og på visse vilkår å 

godkjenne gyldigheten av sertifikater utstedt før denne 

forordning får anvendelse. 

6)  Siden denne forordning utgjør et gjennomføringstiltak 

som nevnt i artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 216/2008, skal vedlegg III  

til rådsforordning (EØF) nr. 3922/91(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF(3) anses 

som opphevet i samsvar med artikkel 69 nr. 3 og 

artikkel 69 nr. 5 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

Imidlertid bør vedlegg III fortsatt gjelde midlertidig  

til overgangsperiodene fastsatt i denne forordning er 

utløpt, og på de områdene der det ennå ikke er vedtatt 

gjennomføringstiltak. På samme måte bør direktiv 

2004/36/EF fortsatt gjelde midlertidig til over-

gangsperiodene fastsatt i denne forordning er utløpt. 

7)  Det europeiske flysikkerhetsbyrå har utarbeidet utkast 

til gjennomføringsregler og framla dem som en uttalelse 

til Kommisjonen i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 —  

  

(2) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 

(3) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. 

2017/EØS/62/27 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning fastsetter nærmere regler for 

kommersiell lufttransport med fly og helikopter, herunder 

inspeksjoner på bakken av luftfartøyer til operatører som er 

underlagt en annen stats sikkerhetstilsyn når de har landet på 

flyplasser på det territoriet som er underlagt traktatens 

bestemmelser. 

2.  Denne forordning fastsetter også nærmere regler for 

vilkårene for utstedelse, opprettholdelse, endring, begrensning, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater til 

luftfartøyoperatører nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008 som er involvert i kommersiell 

lufttransport, særskilte rettigheter og ansvar for innehavere av 

sertifikater samt vilkårene for når virksomhet skal forbys, 

begrenses eller underlegges visse vilkår av hensyn til 

sikkerheten. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

luftfartsoperasjoner innenfor virkeområdet for artikkel 1 nr. 2 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 216/2008. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «kommersiell lufttransport» (CAT – commercial air 

transport) luftfartøyoperasjon med sikte på transport av 

passasjerer, last eller post mot godtgjøring eller annen form 

for vederlag, 

2) «fly i ytelsesklasse B» propelldrevne fly med største 

godkjente passasjersetekapasitet på høyst 9 og største 

startmasse på høyst 5 700 kg, 

3) «sted i offentlighetens interesse» (PIS – public interest site) 

et sted som brukes utelukkende til operasjoner i 

offentlighetens interesse, 

4) «operasjon i ytelsesklasse 1» en operasjon der helikopteret 

ved svikt i den kritiske motoren er i stand til å lande 

innenfor den tilgjengelige distansen for avbrutt start eller på 

sikker måte kan fortsette flygingen til et egnet 

landingsområde, avhengig av når svikten skjer. 

Ytterligere definisjoner er fastsatt i vedlegg I med henblikk på 

vedlegg II–V. 

Artikkel 3 

Tilsynskapasitet 

1.  Medlemsstatene skal innenfor den respektive medlemsstat 

utpeke ett eller flere organer som vedkommende myndighet, 

med nødvendig myndighet og ansvar for sertifisering av og 

tilsyn med personer og organisasjoner som omfattes av 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

2.  Dersom en medlemsstat utpeker flere enn ett organ som 

vedkommende myndighet: 

a)  skal hver vedkommende myndighets kompetanseområder 

være klart definert med hensyn til ansvar og geografisk 

begrensning, og 

b)  arbeidet samordnes mellom disse organene for å sikre 

effektivt tilsyn med alle organisasjoner og personer som 

omfattes av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler innenfor deres respektive 

ansvarsområder. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 

myndighet(er) har den nødvendige kapasiteten til å ivareta 

tilsynet med alle personer og organisasjoner som omfattes av 

deres tilsynsprogram, herunder tilstrekkelige ressurser til å 

oppfylle kravene i denne forordning. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at personell fra vedkommende 

myndigheter ikke utfører tilsynsvirksomhet dersom det 

foreligger bevis for at dette direkte eller indirekte kan føre til en 

interessekonflikt, særlig når det dreier seg om en familiemessig 

eller økonomisk interesse. 

5.  Personell som er godkjent av vedkommende myndighet til 

å utføre sertifiserings- eller tilsynsoppgaver, skal være 

bemyndiget til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  undersøke dokumentasjon, data, prosedyrer og alt annet 

materiale som er relevant for utførelsen av sertifiserings- 

og/eller tilsynsoppgaver, 

b)  ta kopier av hele eller deler av slik dokumentasjon, data, 

prosedyrer og annet materiale, 

c)  be om en muntlig forklaring på stedet, 

d)  få adgang til relevante lokaler, operasjonssteder eller 

transportmidler, 

e)  gjennomføre tilsyn, undersøkelser, vurderinger og 

inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og 

uanmeldte inspeksjoner, 

f)  eventuelt treffe eller innlede håndhevingstiltak. 

6.  Oppgavene nevnt i nr. 5 skal utføres i samsvar med 

lovbestemmelsene i den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 4 

Inspeksjoner på bakken 

Inspeksjoner på bakken av luftfartøyer til operatører som er 

underlagt en annen medlemsstats eller en tredjestats 

sikkerhetstilsyn, skal utføres i samsvar med kapittel RAMP i 

vedlegg II.  
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Artikkel 5 

Luftfartsoperasjoner 

1.  Operatørene skal bare bruke et luftfartøy til kommersiell 

lufttransport (CAT) som angitt i vedlegg III og IV. 

2.  CAT-operatører skal overholde de relevante 

bestemmelsene i vedlegg V ved drift av: 

a)  fly og helikoptre som brukes til: 

i) operasjoner der det brukes ytelsesbasert navigasjon 

(PBN), 

ii) operasjoner i samsvar med minstespesifikasjoner for 

navigasjonsytelse (MNPS), 

iii) operasjoner i luftrom med redusert minste 

vertikalatskillelse (RVSM), 

iv) operasjoner i dårlig sikt (LVO – low visibility 

operations), 

b)  fly og helikoptre som brukes til transport av farlig gods 

(DG), 

c)  tomotors fly som brukes til langdistanseflyging (ETOPS) i 

kommersiell lufttransport, 

d)  helikoptre som brukes til kommersiell lufttransport med 

nattsynsystem (NVIS), 

e)  helikoptre som brukes til kommersiell lufttransport med 

heiseoperasjoner (HHO), og 

f)  helikoptre som brukes til kommersiell lufttransport innenfor 

ambulanseflyging (HEMS). 

Artikkel 6 

Unntak 

1.  Kommersiell lufttransport som begynner og slutter på 

samme flyplass/operasjonssted med fly i ytelsesklasse B eller 

teknisk ukompliserte helikoptre, er ikke underlagt 

bestemmelsene i vedlegg III og IV. 

Den er imidlertid underlagt følgende: 

a)  for fly, vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91 og 

tilhørende nasjonale unntak som bygger på vurderinger av 

sikkerhetsrisiko utført av vedkommende myndigheter, 

b)  for helikoptre, nasjonale krav. 

2.  Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 skal luftfartøyer nevnt i 

artikkel 4 nr. 5 i forordning (EF) nr. 216/2008 føres på de 

vilkårene som er fastsatt i kommisjonsvedtak K(2009) 7633 av  

14. oktober 2009, når de brukes i kommersiell lufttransport. 

Enhver endring av driften som påvirker vilkårene fastsatt i 

nevnte vedtak, skal meldes til Kommisjonen og Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået») før endringen 

gjennomføres. 

En medlemsstat som vedtak K(2009)7633 ikke er rettet til, og 

som har til hensikt å benytte seg av unntaket fastsatt i nevnte 

vedtak, skal underrette Kommisjonen og Byrået om sin hensikt 

før unntaket gjennomføres. Kommisjonen og Byrået skal 

vurdere i hvilket omfang endringen eller den beregnede bruken 

avviker fra vilkårene i vedtak K(2009)7633 eller påvirker den 

grunnleggende sikkerhetsvurderingen som er foretatt i 

forbindelse med nevnte vedtak. Dersom vurderingen viser at 

endringen eller den beregnede bruken ikke tilsvarer den 

opprinnelige sikkerhetsvurderingen gjort for vedtak 

K(2009)7633, skal den berørte medlemsstaten framlegge en ny 

søknad om unntak i samsvar med artikkel 14 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

3.  Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 skal flyginger i forbindelse 

med innføring eller endring av luftfartøytyper utført av 

konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoner innenfor 

virkeområdet for deres særskilte rettigheter, fortsatt utføres på 

de vilkårene som er fastsatt i medlemsstatenes nasjonale 

lovgivning. 

4.  Uten hensyn til artikkel 5 kan medlemsstatene fortsette å 

kreve en særskilt godkjenning og tilleggskrav vedrørende 

driftsprosedyrer, utstyr, besetningens kvalifikasjoner og 

opplæring for kommersiell lufttransport til sjøs med helikopter i 

samsvar med deres nasjonale lovgivning. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen og Byrået om tilleggskravene som 

gjelder for slike særskilte godkjenninger: Disse kravene skal 

ikke være mindre restriktive enn kravene i vedlegg III og IV. 

5.  Som unntak fra CAT.POL.A.300 a) i vedlegg IV skal 

enmotors fly, når de brukes i kommersiell lufttransport, brukes 

om natten eller ved værforhold som krever instrumentflyging 

(IMC) på de vilkårene som er angitt i de eksisterende unntakene 

som er gitt av medlemsstaten i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i 

forordning (EØF) nr. 3922/91. 

Enhver endring av driften av disse flyene som påvirker 

vilkårene i de nevnte unntakene, skal meldes til Kommisjonen 

og Byrået før endringen gjennomføres. Kommisjonen og Byrået 

skal vurdere den foreslåtte endringen i samsvar med artikkel 14  

nr. 5 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

6.  Eksisterende helikopterflyginger til eller fra et sted i 

offentlighetens interesse (PIS) kan foretas ved unntak fra 

CAT.POL.H.225 i vedlegg IV når størrelsen på PIS-et, 

hindermiljøet eller helikopteret ikke gjør det mulig å oppfylle 

kravene til operasjoner i ytelsesklasse 1. Slik flyginger skal 

foretas på vilkår bestemt av medlemsstatene. Medlemsstatene 

skal underrette Kommisjonen og Byrået om de vilkårene som 

gjelder.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/397 

 

Artikkel 7 

Godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper 

1.  Godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper (AOC-er) 

til CAT-operatører av fly utstedt av en medlemsstat før denne 

forordning får anvendelse skal anses å være utstedt i samsvar 

med denne forordning dersom de er utstedt i samsvar med 

forordning (EØF) nr. 3922/91. 

Innen 28. oktober 2014 skal imidlertid: 

a)  selskapene tilpasse sitt styringssystem, sine 

opplæringsprogrammer, prosedyrer og håndbøker slik at de 

er i samsvar med vedlegg III, IV og V, etter hva som er 

relevant, 

b)  AOC-ene erstattes med sertifikater utstedt i samsvar med 

vedlegg II til denne forordning. 

2.  AOC-er utstedt av en medlemsstat til CAT-operatører av 

helikoptre før denne forordning får anvendelse skal konverteres 

til AOC-er som er i samsvar med denne forordning, i samsvar 

med en konverteringsrapport utarbeidet av den medlemsstaten 

som utstedte AOC-et, i samråd med Byrået. 

Konverteringsrapporten skal beskrive: 

a)  de nasjonale kravene som ligger til grunn for utstedelsen av 

AOC-ene, 

b)  omfanget av de særskilte rettighetene som er gitt 

operatørene, 

c)  forskjellene mellom de nasjonale kravene som ligger til 

grunn for utstedelsen av AOC-ene, og kravene i vedlegg III, 

IV og V, sammen med en angivelse av hvordan og når 

operatørene vil måtte sikre fullstendig samsvar med disse 

vedleggene. 

Konverteringsrapporten skal inneholde kopier av alle 

dokumenter som er nødvendige for å dokumentere de 

opplysningene som er nevnt i bokstav a)–c), herunder kopier av 

relevante nasjonale krav og prosedyrer. 

Artikkel 8 

Flygetidsbegrensninger 

Flygetid og tjenestetid omfattes av følgende: 

a)  for fly, artikkel 8 nr. 4 og kapittel Q i vedlegg III til 

forordning (EØF) nr. 3922/91, 

b)  for helikoptre, nasjonale krav. 

Artikkel 9 

Minsteutstyrslister 

Minsteutstyrslister (MEL – minimum equipment list) godkjent 

før denne forordning får anvendelse av operatørens hjemstat 

eller registreringsstaten, etter hva som er relevant, skal anses å 

være godkjent i samsvar med denne forordning, og kan fortsatt 

brukes av den operatøren som har fått godkjenningen. 

Etter at denne forordning får anvendelse, skal enhver endring i 

MEL utføres i samsvar med ORO.MLR.105 i vedlegg III. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 28. oktober 2012. 

2.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene 

beslutte ikke å anvende bestemmelsene i vedlegg I–V før  

28. oktober 2014. 

Dersom en medlemsstat gjør bruk av denne muligheten, skal 

den underrette Kommisjonen og Byrået. Denne underretningen 

skal angi årsakene til dette unntaket og dets varighet samt 

programmet for gjennomføring med planlagte tiltak og 

tilhørende tidsplan. 

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

Utferdiget i Brussel 5. oktober 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Definisjoner av termer som brukes i vedlegg II–V 

I denne forordning menes med: 

1) «tilgjengelig akselerasjon-stopp-distanse» (ASDA – accelerate-stop distance available) lengden av tilgjengelig 

startrullebane pluss lengden av stoppbanen, dersom en slik stoppbane er erklært tilgjengelig av staten der 

flyplassen ligger, og er i stand til å bære flyets vekt under de rådende driftsforhold, 

2) «akseptable samsvarskriterier» (AMC – acceptable means of compliance) ikke-bindende standarder vedtatt av 

Byrået for å illustrere kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, 

3) «sjekkliste for mottak» et dokument som brukes som hjelp til å kontrollere utseendet utvendig på forsendelser av 

farlig gods og tilhørende dokumenter for å fastslå at alle relevante krav er oppfylt, 

4) «egnet flyplass» en flyplass der luftfartøyet kan brukes med hensyn til gjeldende ytelseskrav og 

rullebaneegenskaper, 

5) med hensyn til klassifisering av passasjerer: 

a) «voksen» en person på tolv år og oppover, 

b) «barn» personer på to år og oppover, men under tolv år, 

c) «spedbarn» en person under to år, 

6) «fly» et motordrevet luftfartøy, tyngre enn luft, med faste vinger, som under flyging bæres oppe av luftens 

dynamiske reaksjon mot vingene, 

7) «assistert flyging med nattsynsystem (NVIS – night vision imaging system)» for NVIS-operasjoner: den delen 

av en flyging etter visuellflygeregler (VFR) som utføres om natten når et besetningsmedlem bruker nattsynbriller 

(NVG – night vision goggles), 

8) «luftfartøy» en maskin som kan bæres oppe i atmosfæren av andre reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot 

jordoverflaten, 

9) «alternative samsvarskriterier» kriterier som foreslår et alternativ til et eksisterende akseptabelt 

samsvarskriterium, eller kriterier som foreslår nye kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler som Byrået ikke har vedtatt noe tilknyttet AMC for, 

10) «anti-ising», når det gjelder prosedyrer på bakken, en prosedyre som motvirker dannelse av rim eller is og 

opphoping av snø på behandlede overflater av luftfartøyet i et begrenset tidsrom (virketid), 

11) «kabinbesetningsmedlem» et besetningsmedlem med nødvendige kvalifikasjoner som ikke er medlem av 

flygebesetningen eller den tekniske besetningen, og som en operatør har utpekt til å utføre oppgaver knyttet til 

passasjer- og flysikkerheten under flyging, 

12) «kategori I-innflyging (CAT I)» presisjonsinstrumentinnflyging og landing ved hjelp av et 

instrumentlandingssystem (ILS), mikrobølgelandingssystem (MLS), GLS-landingssystem (bakkebasert utvidet 

globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS/GBAS)), presisjonsinnflygingsradar (PAR) eller GNSS som bruker et 

satellittbasert forsterkningssystem (SBAS) med en beslutningshøyde (DH) på minst 200 fot, og med en 

rullebanesikt (RVR) på minst 550 m for fly og 500 m for helikoptre, 

13) «kategori II-innflyging (CAT II)» presisjonsinstrumentinnflyging og -landing ved hjelp av ILS eller MLS med: 

a)  DH på under 200 fot, men ikke under 100 fot, og 

b)  RVR på minst 300 meter,  
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14) «kategori IIIA-innflyging (CAT IIIA)» presisjonsinstrumentinnflyging og -landing ved hjelp av ILS eller MLS 

med: 

a)  DH på under 100 fot, og 

b)  RVR på minst 200 meter, 

15) «kategori IIIB-innflyging (CAT IIIB)» presisjonsinstrumentinnflyging og -landing ved hjelp av ILS eller MLS 

med: 

a)  DH på under 100 fot, eller ingen DH, og 

b)  RVR på under 200 meter, men ikke under 75 meter, 

16) «kategori A med hensyn til helikoptre» et flermotors helikopter konstruert med motor- og 

systemisolasjonsfunksjoner angitt i de gjeldende luftdyktighetsreglene og som kan brukes i operasjoner med 

start- og landingsdata fastsatt med utgangspunkt i svikt i en kritisk motor, og som sikrer tilstrekkelig overflate og 

ytelse til fortsatt sikker flyging eller sikker avbrutt start i tilfelle motorsvikt, 

17) «kategori B med hensyn til helikoptre» et enmotors eller flermotors helikopter som ikke oppfyller kravene til 

kategori A. Kategori B-helikoptre har ingen garantert evne til å fortsette sikker flyging i tilfelle motorsvikt, og 

uforutsett landing antas, 

18) «sertifiseringsspesifikasjoner» (CS – certification specifications) tekniske standarder vedtatt av Byrået som angir 

metoder for å påvise samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, og som en 

organisasjon kan bruke til sertifisering, 

19) «sirkling» den visuelle fasen av en instrumentinnflyging som bringer luftfartøyet i posisjon for landing på en 

rullebane/FATO som ligger slik til at den ikke egner seg for direkte innflyging, 

20) «hinderfritt stigeområde» et definert rektangulært område på bakken eller på vann som er under vedkommende 

myndighets kontroll, valgt eller tilrettelagt som et egnet område over hvilket et fly kan foreta en del av sin 

begynnende stigning til en angitt høyde, 

21) «skyhøyde» høyden til undersiden av det laveste observerte eller meldte skyelementet i nærheten av flyplassen 

eller operasjonsstedet, eller innenfor et angitt operasjonsområde, vanligvis målt over flyplassens høyde eller, for 

offshoreoperasjoner, over havoverflaten, 

22) «felles rutenummer» en avtale der en operatør setter sin operatørkode på en flyging som utføres av en annen 

operatør, og selger og utsteder billetter til denne flygingen, 

23) «tettbygd område» i forbindelse med en by eller bebyggelse, et område som hovedsakelig brukes til bolig-, 

forretnings- eller rekreasjonsformål, 

24) «forurenset rullebane» en rullebane der mer enn 25 % av rullebanens overflate innenfor den påkrevde lengden og 

bredden som brukes, er dekket av følgende: 

a)  overflatevann av mer enn 3 mm (0,125 tommers) dybde, eller snøslaps eller løssnø, som tilsvarer mer enn 

3 mm (0,125 tommer) vann, 

b)  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 

c)  is, herunder våt is, 

25) «drivstoff til uforutsett bruk» drivstoff som kreves for å kompensere for uforutsette faktorer som kan påvirke 

drivstofforbruket til bestemmelsesflyplassen, 

26) «siste innflygingsfase med kontinuerlig nedstigning (CDFA – continuous descent final approach)» en teknikk, i 

samsvar med prosedyrer for stabilisert innflyging, for flyging av den siste fasen av en ikke-

presisjonsinstrumentinnflyging som en kontinuerlig nedstigning, uten utflating, fra en høyde som tilsvarer eller 

er over posisjonen for endelig innflyging til et punkt omtrent 15 m (50 fot) over rullebaneterskelen eller punktet 

der utflatingen skal begynne for den gjeldende luftfartøytypen,  
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27) «omregnet meteorologisk sikt (CMV – converted meteorological visibility)» en verdi som tilsvarer RVR, og som 

er utledet fra den rapporterte meteorologiske sikten, 

28) «besetningsmedlem» en person som er utpekt av en operatør til å utføre oppgaver om bord på et luftfartøy, 

29) «kritiske faser av en flyging» for fly: startrullebane, startstigebane, siste innflygingsfase, avbrutt innflyging, 

landing, herunder utrulling, og eventuelle andre faser av flygingen etter fartøysjefens skjønn, 

30) «kritiske faser av en flyging» for helikoptre: taksing, hovring, start, siste innflygingsfase, avbrutt innflyging, 

landing og eventuelle andre faser av flygingen etter fartøysjefens skjønn, 

31) «fuktig rullebane» en rullebane der overflaten ikke er tørr, men der fuktigheten på den ikke gjør den blank, 

32) «farlig gods» (DG – dangerous goods) 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, 

33) «ulykke med farlig gods» en hendelse i forbindelse med og knyttet til lufttransport av farlig gods som fører til 

dødsfall eller alvorlig personskade eller omfattende skade på eiendom, 

34) «hendelse med farlig gods» 

a)  en annen hendelse enn ulykke med farlig gods, i tilknytning til og i sammenheng med lufttransport av farlig 

gods, 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, 

b)  enhver hendelse knyttet til transport av farlig gods som bringer et luftfartøy eller dem som er om bord, i 

alvorlig fare, 

35) «avising» når det gjelder prosedyrer på bakken, en prosedyre der rim, is, snø eller snøslaps fjernes fra et 

luftfartøy for å få rene overflater, 

36) «definert punkt etter start (DPATO – defined point after take-off)» det punktet i fasen for start og begynnende 

stigning før helikopterets evne til å fortsette flygingen sikkert, med den kritiske motoren ute av drift, ikke er 

sikret og en nødlanding kan være påkrevd, 

37) «definert punkt før landing (DPBL – defined point before landing)» det punktet i fasen for innflyging og landing 

etter hvilket helikopterets evne til å fortsette flygingen sikkert med den kritiske motoren ute av drift, ikke er 

sikret og en nødlanding kan være påkrevd, 

38) «distanse DR» den horisontale distansen som helikopteret har tilbakelagt fra slutten av tilgjengelig startdistanse, 

39) «avtale om leie av luftfartøy uten besetning» en avtale mellom foretak som fastsetter at luftfartøyet flys i 

henhold til leiers godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC), 

40) «tørr driftsmasse» den samlede massen av et luftfartøy som er klart for en bestemt type operasjon, ikke 

medregnet nyttbart drivstoff og nyttelast, 

41) «tørr rullebane» en rullebane som verken er våt eller forurenset; dette 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, 

42) «hevet område for siste innflygingsfase og start (hevet FATO)» et FATO som befinner seg minst tre meter over 

omliggende overflate, 

43) «alternativ flyplass på ruten» en egnet flyplass på ruten som kan være påkrevd under planleggingen, 

44) «siktforbedringssystem (EVS – enhanced vision system)» et system for elektronisk visning av omgivelsene i 

sanntid ved bruk av bildesensorer,  
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45) «område for siste innflygingsfase og start (FATO)» et definert område for helikopteroperasjoner over hvilket den 

siste fasen av innflygingsmanøveren for å hovre eller lande fullføres, og som startmanøveren påbegynnes fra. 

For helikoptre i ytelsesklasse 1 omfatter det definerte området det tilgjengelige området for avbrutt start, 

46) «overvåking av flygedata» (FDM – flight data monitoring) proaktiv bruk av digitale flygedata fra 

rutineoperasjoner for å bedre flysikkerheten uten sanksjoner, 

47) «opplæringsinnretning for flysimulering» (FSTD – flight simulation training device) en opplæringsinnretning 

som er: 

a)  for fly: flysimulator (FFS – full flight simulator), flygeopplæringsinnretning (FTD), opplæringsinnretning for 

flyge- og flysikringsprosedyrer (FNPT) eller en innretning for grunnleggende instrumentopplæring (BITD), 

b)  for helikoptre: flysimulator (FFS), flygeopplæringsinnretning (FTD) eller en opplæringsinnretning for flyge- 

og flysikringsprosedyrer (FNPT), 

48) «ERA-flyplass for drivstoff» en ERA-flyplass som er valgt for det formål å redusere drivstoff til uforutsett bruk, 

49) «GBAS-landingssystem (GLS)» et innflygingslandingssystem som bruker GNSS/GBAS-informasjon 

(bakkebasert utvidet globalt satellittnavigasjonssystem) for å veilede luftfartøyet ut fra dets laterale og vertikale 

GNSS-posisjon. For siste fase av innflygingen benyttes geometrisk høydereferanse, 

50) «nødtjenestepersonell på bakken» alt nødtjenestepersonell på bakken (for eksempel politi, brannmenn osv.) som 

er involvert i ambulanseflyging med helikopter (HEMS), og som utfører oppgaver i tilknytning til 

helikopteroperasjoner, 

51) «flygeforbud» formelt forbud for et luftfartøy mot å starte, der det treffes nødvendige tiltak for å holde det 

tilbake, 

52) «frontruteprojeksjon» (HUD – head-up display) et visningssystem som viser flygedataene i flygerens utvendige 

synsfelt forover, og som ikke begrenser sikten i betydelig grad, 

53) «landingssystem med frontruteprojeksjon» (HUDLS – head-up guidance landing system) det samlede luftbårne 

systemet som gir flygeren veiledning på frontruten under innflyging, landing og/eller avbrutt innflyging. Det 

omfatter alle sensorer, datamaskiner, strømforsyninger, indikatorer og betjeningsinnretninger, 

54) «helikopter» et luftfartøy som er tyngre enn luft, og som under flyging hovedsakelig bæres oppe av luftens 

virkning på én eller flere motordrevne rotorer på i hovedsak vertikale akser, 

55) «HHO-besetningsmedlem» (helicopter hoist operation (HHO) crew member) et teknisk besetningsmedlem som 

utfører tildelte oppgaver i tilknytning til heiseoperasjoner, 

56) «helikopterdekk» et FATO som er plassert på en flytende eller fast offshorekonstruksjon, 

57) «HEMS-besetningsmedlem» et teknisk besetningsmedlem som er utpekt til en HEMS-flyging for å ta seg av en 

person med behov for legehjelp som transporteres i helikopteret, og for å bistå flygeren under oppdraget, 

58) «HEMS-flyging» en flyging med et helikopter i henhold til en HEMS-godkjenning, hvis formål er å forenkle 

legehjelp i en nødssituasjon der umiddelbar og hurtig transport er avgjørende, ved å transportere 

a)  medisinsk personell, 

b)  medisinsk utstyr (utstyr, blod, organer, legemidler) eller 

c)  syke eller skadde personer eller andre personer som er direkte berørt, 

59) «HEMS-operasjonsbase» en flyplass der HEMS-besetningsmedlemmer og HEMS-helikopteret kan være i 

beredskap for HEMS-operasjoner, 

60) «HEMS-operasjonssted» et sted som er valgt av fartøysjefen under en HEMS-flyging til heiseoperasjoner med 

helikopter samt landing og start av helikopteret,  
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61) «HHO-flyging» en flyging med et helikopter i henhold til en HHO-godkjenning hvis formål er å forenkle 

befordring av personer og/eller last ved hjelp av en helikopterheis, 

62) «HHO offshore» en flyging med et helikopter i henhold til en HHO-godkjenning hvis formål er å forenkle 

befordring av personer og/eller last ved hjelp av en helikopterheis fra eller til et fartøy eller en konstruksjon i et 

havområde eller til selve havet, 

63) «HHO-passasjer» en person som befordres ved hjelp av en helikopterheis, 

64) «HHO-sted» et angitt område der et helikopter utfører befordring med heiseinnretning, 

65) «virketid» (HoT – hold-over time) den tiden det er beregnet at avisingsvæsken vil hindre at det danner seg is og 

rim og opphoping av snø på de beskyttede (behandlede) overflatene på et fly, 

66) «ugjestmildt miljø» 

a)  et miljø der: 

i) en sikker nødlanding ikke kan gjennomføres fordi overflaten er uegnet, 

ii) de som er om bord i helikopteret, ikke kan beskyttes tilstrekkelig mot vær og vind, 

iii) lete- og redningstjenester/-muligheter ikke er forenlig med den forventede risikoen, eller 

iv) det foreligger en uakseptabel risiko for å sette personer eller eiendom på bakken i fare, 

b)  i alle tilfeller følgende områder: 

i) for flyginger over vann, de åpne havområdene nord for 45N og sør for 45S utpekt av den berørte stats 

myndighet, 

ii) de delene av et tettbygd område som er uten tilstrekkelige områder for sikker nødlanding, 

67) «beslutningspunkt for landing» (LDP – landing decision point) det punktet, som brukes ved bestemmelse av 

landingsytelse, som landingen kan fortsette sikkert fra, eller som en avbrutt landing kan innledes fra, dersom det 

er konstatert motorsvikt på dette punktet, 

68) «tilgjengelig landingsdistanse» den lengden av rullebanen som er erklært tilgjengelig av staten der flyplassen 

ligger, og som er egnet til utrulling for et fly som lander, 

69) «landfly» et luftfartøy med faste vinger som er konstruert for start og landing på land; dette omfatter amfibiefly 

som betjenes som landfly, 

70) «lokal helikopterflyging» kommersiell lufttransport med helikoptre med største sertifiserte startmasse (MCTOM) 

på over 3 175 kg og største godkjente passasjersetekapasitet (MOPSC) på høyst 9, langs ruter der det kan 

navigeres etter visuelle landemerker, utført innenfor et lokalt og definert geografisk område som er angitt i 

driftshåndboken, 

71) «prosedyrer ved dårlig sikt» (LVP – low visibility procedures) prosedyrer som anvendes på en flyplass for å 

ivareta sikre operasjoner ved innflyginger i dårlig sikt etter lavere standardvilkår enn kategori I, etter andre 

standardvilkår enn kategori II, etter kategori II og III og ved start i dårlig sikt, 

72) «start i dårlig sikt» (LVTO – low visibility take-off) start med en RVR på under 400 meter, men ikke under 75 

meter, 

73) «operasjon etter lavere standardvilkår enn kategori I» (LTS CAT I lower than standard category I) en kategori I-

instrumentinnflyging og -landing med bruk av kategori I-DH, med lavere RVR enn det som normalt forbindes 

med gjeldende DH, men ikke lavere enn 400 m, 

74) «største godkjente passasjersetekapasitet» (MOPSC – maximum operational passenger seating configuration) 

den største passasjersetekapasiteten til ett enkelt luftfartøy, unntatt seter til besetningen, som er fastsatt for 

driftsformål og angitt i driftshåndboken. Ved å ta utgangspunkt i største passasjersetekapasitet som er fastsatt 

under sertifiseringen gjennomført for typesertifikatet (TC), det supplerende typesertifikatet (STC) eller endring 

til TC eller STC etter hva som er relevant for det enkelte luftfartøyet, kan det ved MOPSC fastsettes et likt eller 

et lavere antall seter, avhengig av de driftsmessige begrensningene,  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/403 

 

75) «passasjer med medisinsk kompetanse» en person med medisinsk kompetanse som er om bord i et helikopter 

under en HEMS-flyging, herunder, men ikke begrenset til, leger, sykepleiere og paramedisinsk personell, 

76) «natt» tidsrommet mellom slutten av kveldens alminnelige tussmørke og til morgenens alminnelige tussmørke 

begynner, eller et annet slikt tidsrom mellom solnedgang og soloppgang som fastsatt av vedkommende 

myndighet, som definert av medlemsstaten, 

77) «nattsynbriller» (NVG) et hodemontert, lysforsterkende kikkertapparat som forbedrer evnen til å opprettholde 

visuelle overflatereferanser om natten, 

78) «nattsynsystem» (NVIS) integrering av alle elementer som kreves for riktig og sikker bruk av nattsynbriller ved 

helikopterflyging. Systemet skal minst inneholde: NVG, NVIS-lys, helikopterdeler, opplæring og fortsatt 

luftdyktighet, 

79) «gjestmildt miljø» et miljø der: 

a)  en sikker nødlanding kan gjennomføres, 

b)  de som er om bord i helikopteret, kan beskyttes mot vær og vind, og 

c)  lete- og redningstjenester/-muligheter er forenlig med den forventede risikoen. 

 I alle tilfeller skal de delene av et tettbygd område med tilstrekkelige områder for sikker nødlanding, anses som 

gjestmilde, 

80) «ikke-presisjonsinnflyging» (NPA – non-precision approach) en instrumentinnflyging med en laveste 

nedstigningshøyde (MDH), eller DH når det flys med CDFA-teknikk, på minst 250 fot, og RVR/CMV på minst 

750 meter for fly og 600 meter for helikopter, 

81) «NVIS-besetningsmedlem» et teknisk besetningsmedlem utpekt til en NVIS-flyging, 

82) «NVIS-flyging» en flyging under visuelle værforhold (VMC) om natten, der flygebesetningen bruker NVG i et 

helikopter som flys i henhold til NVIS-godkjenning, 

83) «offshoreoperasjoner» operasjoner der en betydelig del av flygingen rutinemessig foregår over havområder til 

eller fra steder offshore, 

84) «operasjonssted» et sted, bortsett fra en flyplass, som er valgt av operatøren eller fartøysjefen til landing, start 

og/eller eksterne lasteoperasjoner, 

85) «operasjon i ytelsesklasse 1» en operasjon der helikopteret ved svikt i den kritiske motoren er i stand til å lande 

innenfor den tilgjengelige distansen for avbrutt start eller på sikker måte kan fortsette flygingen til et egnet 

landingsområde, avhengig av når svikten skjer, 

86) «operasjon i ytelsesklasse 2» en operasjon der ytelsen ved svikt i den kritiske motoren er slik at helikopteret er i 

stand til å fortsette flygingen på sikker måte, bortsett fra når svikten skjer tidlig under startmanøveren eller sent i 

landingsmanøveren; i slike tilfeller kan det være nødvendig med en nødlanding, 

87) «operasjon i ytelsesklasse 3» en operasjon der det ved motorsvikt når som helst under flyging kan være 

nødvendig med en nødlanding for et flermotors helikopter og vil være nødvendig med en nødlanding for et 

enmotors helikopter, 

88) «operasjonell kontroll» ansvar for igangsetting, fortsettelse, avslutning eller omlegging av en flyging av hensyn 

til sikkerheten, 

89) «operasjon etter andre standardvilkår enn kategori II» (OTS CAT II – other than standard category II operation) 

en presisjonsinstrumentinnflyging og -landing med bruk av ILS eller MLS der noen eller alle elementene i 

lyssystemet for kategori II-presisjonsinnflyging ikke er tilgjengelige, og med: 

a)  DH på under 200 fot, men ikke under 100 fot, og 

b)  RVR på minst 350 meter,  
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90) «fly i ytelsesklasse A» flermotors turbopropelldrevne fly med MOPSC på over 9 eller største tillatte startmasse 

på over 5 700 kg, og alle flermotors turbojetfly, 

91) «fly i ytelsesklasse B» propelldrevne fly med MOPSC på høyst 9 og største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg, 

92) «fly i ytelsesklasse C» fly drevet av stempelmotorer og med MOPSC på over 9 eller største tillatte startmasse på 

over 5 700 kg, 

93) «fartøysjef» flygeren som er oppnevnt som befalhavende og med ansvar for sikkerheten under flygingen. 

Uttrykket «fartøysjef» skal også brukes i forbindelse med kommersiell lufttransport, 

94) «hovedforetak» organisasjonens hovedkontor eller forretningskontor der de viktigste økonomiske funksjonene 

og den operasjonelle kontrollen med virksomheten nevnt i denne forordning, utøves, 

95) «prioritering av inspeksjoner på bakken» øremerking av en passende andel av det samlede antall inspeksjoner på 

bakken som foretas av eller på vegne av en vedkommende myndighet hvert år, som fastsatt i del-ARO, 

96) «sted i offentlighetens interesse» (PIS – public interest site) et sted som brukes utelukkende til operasjoner i 

offentlighetens interesse, 

97) «inspeksjon på bakken» inspeksjon av luftfartøy, av flygebesetningens og kabinbesetningens kvalifikasjoner og 

av flygedokumentasjon for å kunne bekrefte oppfyllelse av gjeldende krav, 

98) «utbedringsintervall» en begrensning av operasjonenes varighet med utstyr som er ute av drift, 

99) «tilgjengelig distanse for avbrutt start» (RTODAH – rejected take-off distance available) lengden på den siste 

innflygingsfasen og startområdet som er erklært tilgjengelig og egnet til avslutning av en avbrutt helikopterstart i 

ytelsesklasse 1, 

100) «påkrevd distanse for avbrutt start» (RTODRH – rejected take-off distance required) den horisontale distansen 

som kreves fra begynnelsen av starten til det punktet der helikopteret kommer til full stopp etter en motorsvikt 

og avbrytelse av start ved beslutningspunktet, 

101) «rullebanesikt» (RVR – runway visual range) den distansen der flygeren på et luftfartøy på rullebanens midtlinje 

kan se overflatemarkeringene på rullebanen eller lysene som avmerker rullebanen eller dens midtlinje, 

102) «sikker nødlanding» en uunngåelig landing eller nødlanding på vann med en rimelig forventning om at personer 

i luftfartøyet eller på overflaten ikke blir skadet, 

103) «sjøfly» et luftfartøy med faste vinger som er konstruert for start og landing på vann; dette omfatter amfibiefly 

som brukes som sjøfly, 

104) «atskilte rullebaner» rullebaner på samme flyplass som utgjør atskilte landingsområder. Disse rullebanene kan 

overlappe eller krysse hverandre på en slik måte at dersom en av rullebanene blokkeres, hindrer ikke det 

planlagte operasjoner på den andre rullebanen. Hver rullebane skal ha en egen prosedyre for innflyging som 

bygger på et atskilt navigasjonshjelpemiddel, 

105) «spesiell VFR-flyging» en VFR-flyging som har fått klarering fra flygekontrollen til flyging innenfor en 

kontrollsone ved meteorologiske forhold som er dårligere enn værforhold for visuell flyging, 

106) «stabilisert innflyging» (SAp – stabilised approach) en innflyging som foretas på en kontrollert og 

hensiktsmessig måte med hensyn til konfigurasjon, energi og kontroll av flygeveien fra et forhåndsfastsatt punkt 

eller høyde ned til et punkt 50 fot over terskelen eller det punktet der utflatingen begynner, dersom det er høyere, 

107) «alternativ startflyplass» en alternativ flyplass der et luftfartøy kan lande dersom dette skulle bli nødvendig kort 

tid etter start og det ikke er mulig å benytte avgangsflyplassen, 

108) «beslutningspunkt for start» (TDP – take-off decision point) det punktet som brukes ved bestemmelse av 

startytelse, som enten en avbrutt start kan foretas fra, eller en start sikkert kan fortsette fra, dersom det er 

konstatert motorsvikt på dette punktet, 

109) «tilgjengelig startdistanse» (TODA – take-off distance available) for fly: lengden av tilgjengelig startrullebane 

pluss lengden av tilgjengelig hinderfritt stigeområde, 
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110) «tilgjengelig startdistanse» (TODAH – take-off distance available) for helikoptre: lengden av området for siste 

innflygingsfase og start pluss lengden av eventuelt hinderfritt stigeområde som er erklært tilgjengelig og egnet 

for helikoptre for å gjennomføre en start, 

111) «påkrevd startdistanse» (TODRH – take-off distance required) for helikoptre: den horisontale distansen som 

kreves fra begynnelsen av starten til det punktet der sikkerhetshastigheten for start (VTOSS), en valgt høyde og en 

positiv stigegradient er nådd, etter at svikt i kritisk motor er konstatert ved TDP, med de resterende motorene i 

drift innenfor godkjente driftsgrenser, 

112) «startstigebane» den vertikale og horisontale banen med den kritiske motoren ute av drift, fra et angitt punkt i 

starten for fly til 1500 fot over jordoverflaten, og for helikoptre til 1000 fot over jordoverflaten, 

113) «startmasse» massen, medregnet alt og alle som transporteres ved begynnelsen av starten for helikoptre, og ved 

begynnelsen av startrullebanen for fly, 

114) «tilgjengelig startrullebane (TORA)» den lengden av rullebanen som er erklært tilgjengelig av staten der 

flyplassen ligger, og som er egnet til utrulling for et fly som starter, 

115) «teknisk besetningsmedlem» et besetningsmedlem i HEMS-, HHO- eller NVIS-operasjoner i kommersiell 

lufttransport som ikke er medlem av flygebesetningen eller kabinbesetningen, og som av luftfartøyoperatøren er 

tildelt oppgaver i luftfartøyet eller på bakken med sikte på å bistå flygeren under HEMS-, HHO- eller NVIS-

operasjoner, noe som kan kreve betjening av spesialutstyr om bord, 

116) «tekniske forskrifter» seneste gyldige utgave av de tekniske retningslinjene for sikker transport av farlig gods 

med luftfartøy, herunder tillegget og eventuelle tilføyelser, som er godkjent og offentliggjort av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart, 

117) «nyttelast» samlet masse av passasjerer, bagasje, last og spesialutstyr om bord, herunder eventuell ballast, 

118) «NVIS-flyging uten hjelpemiddel» for NVIS-operasjoner, den delen av en VFR-flyging som utføres om natten 

når et besetningsmedlem ikke bruker NVG, 

119) «foretak» enhver fysisk eller juridisk person, uansett om den har et økonomisk formål eller ikke, eller ethvert 

offentlig organ, uansett om det har selvstendig rettsevne eller ikke, 

120) «V1» høyeste hastighet under start der flygeren må foreta den første handlingen for å stoppe flyet innenfor 

akselerasjon-stopp-distansen. Med V1 menes også den laveste hastigheten under start etter svikt i den kritiske 

motoren ved VEF, der flygeren kan fortsette starten og nå påkrevd høyde over startnivået innenfor startdistansen, 

121) «VEF» hastigheten der svikt i den kritiske motoren antas å skje under start, 

122) «visuell innflyging» en innflyging der hele eller deler av en instrumentinnflygingsprosedyre ikke blir fullført, og 

innflygingen utføres med visuell referanse til terrenget, 

123) «avtale om leie av luftfartøy med besetning» en avtale mellom luftfartsselskaper som fastsetter at luftfartøyet 

flys i henhold til utleiers AOC, 

124) «våt rullebane» en rullebane hvis overflate er dekket med vann eller tilsvarende, men i mindre mengder enn 

angitt i definisjonen for «forurenset rullebane», eller dersom det er tilstrekkelig med fuktighet på 

rullebanedekket til at det blir speilende, men uten nevneverdige områder med stillestående vann. 

 ______  



Nr. 62/406 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

VEDLEGG II 

MYNDIGHETSKRAV TIL LUFTFARTSOPERASJONER 

[DEL-ARO] 

ARO.GEN.005 Virkeområde 

I dette vedlegg fastsettes krav til administrasjons- og styringssystemer som skal oppfylles av Byrået og medlemsstatene 

for gjennomføring og håndheving av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler for sivile 

luftfartsoperasjoner. 

KAPITTEL GEN 

GENERELLE KRAV 

AVSNITT I 

Generelt 

ARO.GEN.115 Tilsynsdokumentasjon 

Vedkommende myndighet skal framlegge alle regelverksakter, standarder, regler, tekniske publikasjoner og tilhørende 

dokumenter for relevant personell, slik at de skal kunne utføre sine oppgaver og ivareta sitt ansvar. 

ARO.GEN.120 Samsvarskriterier 

a)  Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier (AMC) som kan brukes til å oppnå samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Dersom de akseptable samsvarskriteriene overholdes, er de tilhørende 

kravene i gjennomføringsreglene oppfylt. 

b)  Det kan brukes alternative samsvarskriterier for å oppnå samsvar med gjennomføringsreglene. 

c)  Vedkommende myndighet skal opprette en ordning for på en ensartet måte å kunne vurdere om alle alternative 

samsvarskriterier som brukes av den selv eller av organisasjoner og personer under dens tilsyn, gjør det mulig å 

oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

d)  Vedkommende myndighet skal evaluere alle alternative samsvarskriterier som er foreslått av en organisasjon i 

samsvar med ORO.GEN.120 b), ved å analysere den framlagte dokumentasjonen og, dersom det anses som 

nødvendig, foreta en inspeksjon av organisasjonen. 

 Dersom vedkommende myndighet fastslår at alternative samsvarskriterier er i samsvar med gjennomføringsreglene, 

skal den uten unødig opphold: 

1)  underrette søkeren om at alternative samsvarskriterier kan bli gjennomført, og eventuelt endre søkerens 

godkjenning eller sertifikat i tråd med dette, og 

2)  underrette Byrået om innholdet i dem, herunder kopier av all relevant dokumentasjon, 

3)  underrette de andre medlemsstatene om alternative samsvarskriterier som er godkjent. 

e)  Dersom vedkommende myndighet selv bruker alternative samsvarskriterier for å oppnå samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal den: 

1)  gjøre dem tilgjengelige for alle organisasjoner og personer under dens tilsyn, og 

2)  uten unødig opphold underrette Byrået. 

 Vedkommende myndighet skal gi Byrået en fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene, herunder 

eventuelle revisjoner av prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som dokumenterer at 

gjennomføringsreglene er oppfylt. 

ARO.GEN.125 Opplysninger til Byrået 

a)  Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette Byrået dersom det oppstår betydelige problemer 

med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler.  
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b)  Vedkommende myndighet skal gi Byrået alle opplysninger som er vesentlige for sikkerheten fra de 

hendelsesrapportene den har mottatt. 

ARO.GEN.135 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

a)  Med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(1) skal vedkommende myndighet innføre en 

ordning for hensiktsmessig innsamling, analyse og spredning av sikkerhetsinformasjon. 

b)  Byrået skal innføre en ordning som på hensiktsmessig måte analyserer all relevant sikkerhetsinformasjon som er 

mottatt, og skal uten unødig opphold gi medlemsstatene og Kommisjonen alle opplysninger, herunder anbefalinger 

eller korrigerende tiltak som skal treffes, som er nødvendige for at de i god tid skal kunne utbedre et 

sikkerhetsproblem som involverer produkter, deler, innretninger, personer eller organisasjoner som omfattes av 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

c)  Ved mottak av opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skal vedkommende myndighet treffe tilstrekkelige tiltak til å 

utbedre sikkerhetsproblemet. 

d)  Tiltakene truffet i henhold til bokstav c) skal umiddelbart meddeles alle personer eller organisasjoner som må 

overholde disse i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Vedkommende 

myndighet skal også underrette Byrået om disse tiltakene og, dersom det er nødvendig med kombinerte tiltak, de 

andre berørte medlemsstatene. 

AVSNITT II 

Ledelse 

ARO.GEN.200 Ledelsessystem 

a)  Vedkommende myndighet skal utarbeide og opprettholde et ledelsessystem som minst omfatter følgende: 

1)  dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å beskrive dets organisering, kriterier og metoder for å oppnå 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Prosedyrene skal ajourføres og 

fungere som grunnleggende arbeidsdokumenter for alle tilhørende oppgaver innenfor vedkommende 

myndighet, 

2)  et tilstrekkelig antall medarbeidere til å utføre myndighetens oppgaver og ivareta dens ansvar. Dette personellet 

skal være kvalifisert til å utføre sine tildelte oppgaver og ha nødvendig kunnskap, erfaring, grunnopplæring og 

periodisk opplæring til å sikre fortsatt kompetanse. Det skal finnes et system for planlegging av tilgjengelighet 

av personell, for å kunne sikre riktig gjennomføring av alle oppgaver, 

3)  nødvendige anlegg og kontorlokaler til å utføre de tildelte oppgavene, 

4)  en funksjon for å kontrollere at ledelsessystemet oppfyller de relevante kravene, og at prosedyrene er 

tilstrekkelige, herunder at det utarbeides en intern tilsynsprosess og en prosess for håndtering av 

sikkerhetsrisikoer. Samsvarskontrollen skal innbefatte et system for tilbakemelding av resultatene fra tilsynet til 

den øverste ledelsen hos vedkommende myndighet for å sikre gjennomføring av eventuelle korrigerende  

tiltak, og 

5)  en person eller gruppe av personer som i siste instans er ansvarlig overfor den øverste ledelsen hos 

vedkommende myndighet for funksjonen for samsvarskontroll. 

b)  Vedkommende myndighet skal for hvert virksomhetsområde, herunder ledelsessystemet, utpeke én eller flere 

personer som har et overordnet ansvar for ledelsen av den eller de relevante oppgavene. 

c)  Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltaking i gjensidig utveksling av all nødvendig 

informasjon og assistanse med andre berørte vedkommende myndigheter, herunder alle avvik som er framkommet 

og oppfølgingstiltak som er truffet som følge av tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet på 

en medlemsstats territorium, men som er sertifisert av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller av 

Byrået. 

d)  En kopi av prosedyrene knyttet til styringssystemet og endringer av disse skal gjøres tilgjengelig for Byrået med 

sikte på standardisering.  

  

(1) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 
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ARO.GEN.205 Tildeling av oppgaver til kvalifiserte enheter 

a)  Oppgaver knyttet til den første sertifiseringen eller løpende tilsyn med personer eller organisasjoner som er 

underlagt forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal tildeles av medlemsstatene bare til 

kvalifiserte enheter. Ved tildeling av oppgaver skal vedkommende myndighet sikre at den har: 

1)  innført et system som opprinnelig og kontinuerlig vurderer at den kvalifiserte enheten oppfyller kravene i 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 216/2008. 

 Dette systemet og resultatene av vurderingene skal dokumenteres, 

2)  inngått en dokumentert avtale med den kvalifiserte enheten, godkjent av begge parter på relevant ledelsesnivå, 

som klart definerer: 

i) hvilke oppgaver som skal utføres, 

ii) hvilke erklæringer og rapporter samt hvilken dokumentasjon som skal framlegges, 

iii) hvilke tekniske krav som skal oppfylles ved utførelsen av slike oppgaver, 

iv) tilhørende dekning av erstatningsansvar, og 

v) vern av opplysningene som er innhentet ved utførelsen av slike oppgaver. 

b)  Vedkommende myndighet skal sikre at prosessen for interntilsyn og prosessen for håndtering av sikkerhetsrisiko 

som kreves i henhold til ARO.GEN.200 bokstav a) nr. 4), omfatter alle oppgaver knyttet til sertifisering eller 

løpende tilsyn som utføres på dens vegne. 

ARO.GEN.210 Endringer i ledelsessystemet 

a)  Vedkommende myndighet skal ha et system for å identifisere endringer som påvirker dens evne til å utføre sine 

oppgaver og ivareta sitt ansvar, som definert i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Dette 

systemet skal gjøre myndigheten i stand til å treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at ledelsessystemet er 

tilstrekkelig og effektivt. 

b)  Vedkommende myndighet skal ajourføre sitt ledelsessystem for å vise eventuelle endringer i forordning (EF)  

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler i god tid, for å sikre effektiv gjennomføring. 

c)  Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om endringer som påvirker dens evne til å utføre sine oppgaver 

og ivareta sitt ansvar, som definert i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

ARO.GEN.220 Dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir tilstrekkelig lagring, 

tilgjengelighet og pålitelig sporbarhet for: 

1) styringssystemets dokumenterte retningslinjer og prosedyrer, 

2) opplæring, kvalifikasjon og godkjenning av dens personell, 

3) tildeling av oppgaver som dekker elementene som kreves i ARO.GEN.205, samt nærmere opplysninger om 

tildelte oppgaver, 

4) sertifiseringsprosesser og løpende tilsyn med sertifiserte organisasjoner, 

5) nærmere opplysninger om opplæringskurs som sertifiserte organisasjoner tilbyr, og eventuelt dokumentasjon 

tilknyttet FSTD-er som er brukt til slik opplæring, 

6) tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet innenfor medlemsstatens territorium, men som 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller Byrået fører tilsyn med og sertifiserer, etter avtale 

mellom disse myndighetene, 

7) evaluering og melding til Byrået om alternative samsvarskriterier foreslått av organisasjoner som er underlagt 

sertifisering, og vurderingen av alternative samsvarskriterier som brukes av vedkommende myndighet selv, 

8) avvik, korrigerende tiltak og dato for avslutning av tiltak,  
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9) hvilke håndhevingstiltak som er truffet, 

10) sikkerhetsinformasjon og oppfølgingstiltak, og 

11) bruk av unntakstiltak i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle organisasjonssertifikater den har utstedt. 

c)  Alle dokumenter skal oppbevares i minst det tidsrommet som er angitt i denne forordning. Dersom slik angivelse 

mangler, skal dokumentene oppbevares i minst fem år, med forbehold for gjeldende personvernlovgivning. 

AVSNITT III 

Tilsyn, sertifisering og håndheving 

ARO.GEN.300 Tilsyn 

a)  Vedkommende myndighet skal kontrollere: 

1)  samsvar med krav gjeldende krav til organisasjoner før utstedelse av et organisasjonssertifikat eller 

godkjenning, etter hva som er relevant, 

2)  fortsatt samsvar med gjeldende krav til organisasjoner den har sertifisert, 

3)  gjennomføring av hensiktsmessige sikkerhetstiltak pålagt av vedkommende myndighet som definert i 

ARO.GEN.135 bokstav c) og d). 

b)  Denne kontrollen skal: 

1)  underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på å gi personell med ansvar for sikkerhetstilsyn 

veiledning om hvordan de skal utføre sine oppgaver, 

2)  opplyse berørte personer og organisasjoner om resultatene av sikkerhetstilsynet, 

3)  bygge på tilsyn og inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner, 

4)  gi vedkommende myndighet nødvendig dokumentasjon dersom det kreves ytterligere tiltak, herunder tiltak som 

omhandlet i ARO.GEN.350 og ARO.GEN.355. 

c)  Omfanget av tilsyn definert i bokstav a) og b) skal ta hensyn til resultatene fra tidligere tilsynsvirksomhet og 

sikkerhetsprioriteringene. 

d)  Med forbehold for medlemsstatenes myndighetsområder og deres forpliktelser som angitt i ARO.RAMP skal 

omfanget av tilsynet med virksomhet som utøves på en medlemsstats territorium av personer eller organisasjoner 

som er etablert eller bosatt i en annen medlemsstat, fastsettes på grunnlag av sikkerhetsprioriteringene og tidligere 

tilsynsvirksomhet. 

e)  Dersom en persons eller organisasjons virksomhet omfatter mer enn én medlemsstat eller Byrået, kan 

vedkommende myndighet som er ansvarlig for tilsynet i henhold til bokstav a), avtale å la vedkommende 

myndighet(er) i den eller de medlemsstatene der aktiviteten finner sted, eller Byrået utføre tilsynsoppgavene. 

Enhver person eller organisasjon som er underlagt en slik avtale, skal underrettes om at den finnes, og om dens 

omfang. 

f)  Vedkommende myndighet skal samle inn og behandle all informasjon som anses nyttig for tilsyn, herunder for 

inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner. 

ARO.GEN.305 Tilsynsprogram 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette og vedlikeholde et tilsynsprogram som omfatter de tilsynsaktivitetene som 

kreves i henhold til ARO.GEN.300 og ARO.RAMP. 

b)  For organisasjoner som er sertifisert av vedkommende myndighet, skal tilsynsprogrammet utarbeides slik at det tas 

hensyn til organisasjonens egenart, kompleksiteten i dens virksomhet og resultatene fra tidligere sertifiserings- 

og/eller tilsynsvirksomhet som kreves i henhold til ARO.GEN og ARO.RAMP, og skal bygge på vurdering av 

tilknyttede risikoer. Det skal i hver syklus for planlegging av tilsyn omfatte: 

1)  tilsyn og inspeksjoner, herunder inspeksjoner på bakken og uanmeldte inspeksjoner, etter hva som er  

relevant, og  
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2)  møter mellom den ansvarlige lederen og vedkommende myndighet for å sikre at begge holdes underrettet om 

viktige forhold. 

c)  For organisasjoner som er sertifisert av vedkommende myndighet, skal det anvendes en syklus for planlegging av 

tilsyn på høyst 24 måneder. 

 Syklusen for planlegging av tilsyn kan reduseres dersom det foreligger bevis for at organisasjonens sikkerhetsnivå 

er blitt dårligere. 

 Syklusen for planlegging av tilsyn kan forlenges til høyst 36 måneder dersom vedkommende myndighet har 

fastslått at i løpet av de foregående 24 månedene: 

1)  har organisasjonen dokumentert at den effektivt kan identifisere farer for flysikkerheten og håndtere risikoer i 

den forbindelse, 

2)  har organisasjonen i henhold til ORO.GEN.130 løpende dokumentert at den har full kontroll over alle 

endringer, 

3)  er det ikke konstatert noe avvik på nivå 1, og 

4)  er alle korrigerende tiltak gjennomført innen den fristen som er godkjent eller forlenget av vedkommende 

myndighet som definert i ARO.GEN.350 bokstav d) nr. 2). 

 Syklusen for planlegging av tilsyn kan forlenges ytterligere til høyst 48 måneder dersom organisasjonen i tillegg til 

ovenstående har innført et effektivt system for løpende rapportering til vedkommende myndighet om 

organisasjonens eget sikkerhetsnivå og overholdelse av regelverket, og vedkommende myndighet har godkjent 

dette. 

d)  For personer som innehar en lisens, et sertifikat, en rettighet eller attest utstedt av vedkommende myndighet, skal 

tilsynsprogrammet omfatte inspeksjoner, herunder uanmeldte inspeksjoner, etter hva som er relevant. 

e)  Tilsynsprogrammet skal inneholde opplysninger om datoer for når tilsyn, inspeksjoner og møter skal foregå, og for 

når slike tilsyn, inspeksjoner og møter har funnet sted. 

ARO.GEN.310 Prosedyre for første sertifisering — organisasjoner 

a)  Ved mottak av en søknad om første utstedelse av et sertifikat for en organisasjon skal vedkommende myndighet 

kontrollere at organisasjonen oppfyller gjeldende krav. Denne kontrollen kan ta hensyn til erklæringen nevnt i 

ORO.AOC.100 bokstav b). 

b)  Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, skal den utstede 

sertifikatet/sertifikatene, som fastsatt i tillegg I og II. Sertifikatet/sertifikatene skal utstedes for et ubegrenset 

tidsrom. De særskilte rettighetene og omfanget av de aktivitetene som organisasjonen er godkjent til å utføre, skal 

være angitt i godkjenningsvilkårene som er vedlagt sertifikatet eller sertifikatene. 

c)  For at en organisasjon skal kunne gjennomføre endringer uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet i 

samsvar med ORO.GEN.130, skal vedkommende myndighet godkjenne prosedyren framlagt av organisasjonen 

som definerer omfanget av slike endringer og beskriver hvordan slike endringer vil bli håndtert og meldt. 

ARO.GEN.330 Endringer — organisasjoner 

a)  Ved mottak av en søknad om en endring som krever forhåndsgodkjenning, skal vedkommende myndighet 

kontrollere at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, før den gir godkjenning. 

 Vedkommende myndighet skal fastsette vilkårene organisasjonen kan drive under mens endringen pågår, med 

mindre vedkommende myndighet bestemmer at organisasjonens sertifikat må oppheves midlertidig. 

 Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, skal den godkjenne 

endringen. 

b)  Med forbehold for eventuelle håndhevingstiltak skal vedkommende myndighet dersom organisasjonen 

gjennomfører endringer som krever forhåndsgodkjenning uten å ha mottatt godkjenning fra vedkommende 

myndighet som definert i bokstav a), oppheve midlertidig, begrense eller tilbakekalle organisasjonens sertifikat. 

c)  For endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal vedkommende myndighet vurdere de opplysningene som 

er gitt i meldingen sendt av organisasjonen i samsvar med ORO.GEN.130, for å kontrollere at gjeldende krav er 

oppfylt. Ved manglende overholdelse skal vedkommende myndighet: 

1)  underrette organisasjonen om den manglende overholdelsen og be om ytterligere endringer,  
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2)  ved avvik på nivå 1 eller 2 handle i samsvar med ARO.GEN.350. 

ARO.GEN.350 Avvik og korrigerende tiltak — organisasjoner 

a)  Vedkommende myndighet med ansvar for tilsyn i samsvar med ARO.GEN.300 bokstav a) skal ha et system for å 

analysere avvik med hensyn til deres betydning for sikkerheten. 

b)  Et avvik på nivå 1 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises betydelig manglende 

overholdelse av de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av 

organisasjonens prosedyrer og håndbøker eller av vilkårene for en godkjenning eller et sertifikat, som senker 

sikkerheten eller utgjør en alvorlig fare for flysikkerheten. 

 Avvik på nivå 1 omfatter: 

1)  at vedkommende myndighet ikke gis adgang til organisasjonens anlegg som definert i ORO.GEN 140 i normal 

arbeidstid etter to skriftlige anmodninger, 

2)  at gyldigheten av organisasjonens sertifikat oppnås ved forfalskning av innsendt dokumentasjon, 

3)  bevis for uredelig eller svikefull bruk av organisasjonens sertifikat, og 

4)  fravær av ansvarlig leder. 

c)  Et avvik på nivå 2 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises manglende overholdelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, av organisasjonens prosedyrer og 

håndbøker, eller av vilkårene for en godkjenning eller et sertifikat, som kan senke sikkerheten eller utgjøre en 

alvorlig fare for flysikkerheten. 

d)  Når det blir påvist et avvik under tilsyn eller på annen måte, skal vedkommende myndighet, med forbehold for 

eventuelt ytterligere tiltak som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

melde avviket skriftlig til organisasjonen og be om at det treffes korrigerende tiltak for å rette opp den manglende 

overholdelsen som er påvist. Dersom det er relevant, skal vedkommende myndighet underrette staten der 

luftfartøyet er registrert. 

1)  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe hensiktsmessige tiltak for å forby eller 

begrense virksomheten, og skal eventuelt treffe tiltak for å tilbakekalle sertifikatet eller den særskilte 

godkjenningen, eller begrense eller midlertidig oppheve det/den helt eller delvis, avhengig av omfanget av 

avviket på nivå 1, til organisasjonen har truffet vellykkede korrigerende tiltak. 

2)  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet: 

i) gi organisasjonen en frist for å gjennomføre korrigerende tiltak som står i forhold til avvikets art, men som i 

første omgang ikke under noen omstendighet skal overstige tre måneder. Ved utløpet av denne fristen, og 

alt etter avvikets art, kan vedkommende myndighet forlenge tremånedersfristen, forutsatt at det foreligger 

en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak som er godkjent av vedkommende myndighet, og 

ii) vurdere det korrigerende tiltaket og gjennomføringsplanen som organisasjonen har foreslått, og godta dem 

dersom vurderingen konkluderer med at de er tilstrekkelige til å rette opp den manglende overholdelsen. 

3)  Dersom en organisasjon ikke framlegger en akseptabel plan for korrigerende tiltak eller utfører det korrigerende 

tiltaket innen fristen som er godkjent eller forlenget av vedkommende myndighet, skal avviket heves til nivå 1 

og tiltak treffes som fastsatt i bokstav d) nr. 1). 

4)  Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik den har konstatert eller har fått melding om, og eventuelt 

hvilke håndhevingstiltak den har anvendt, samt alle korrigerende tiltak og datoen for avslutning av tiltak for 

avvik. 

e)  Uten at det berører eventuelle ytterligere håndhevingstiltak, skal en medlemsstats myndighet som handler i henhold 

til bestemmelsene i ARO.GEN.300 bokstav d) og konstaterer at en organisasjon som er sertifisert av vedkommende 

myndighet i en annen medlemsstat eller av Byrået, ikke oppfyller gjeldende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og 

dens gjennomføringsregler, underrette nevnte vedkommende myndighet og angi nivået på avviket.  
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ARO.GEN.355 Avvik og håndhevingstiltak — personer 

a)  Dersom vedkommende myndighet som er ansvarlig for tilsyn i samsvar med ARO.GEN.300 bokstav a), ved tilsyn 

eller på annen måte finner bevis for at en person som innehar en lisens, et sertifikat, en rettighet eller en attest 

utstedt i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler ikke oppfyller gjeldende krav, 

skal vedkommende myndighet handle i samsvar med ARA.GEN.355 bokstav a)–d) i vedlegg VI (del-ARA) til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012(1). 

b)  Dersom det ved tilsyn eller på annen måte finnes bevis for at en person som er underlagt kravene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, ikke oppfyller gjeldende krav og ikke innehar en 

lisens, et sertifikat, en rettighet eller en attest utstedt i samsvar med nevnte forordning og dens 

gjennomføringsregler, skal vedkommende myndighet som konstaterte den manglende overholdelsen, treffe de 

håndhevingstiltak som er nødvendig for å hindre at slik manglende overholdelse fortsetter. 

KAPITTEL OPS 

LUFTFARTSOPERASJONER 

AVSNITT I 

Sertifisering av kommersielle luftfartsselskaper 

ARO.OPS.100 Utstedelse av godkjenningssertifikat for luftfartsselskap 

a)  Vedkommende myndighet skal utstede godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) når den finner det 

godtgjort at operatøren har dokumentert at den oppfyller kravene i ORO.AOC.100. 

b)  Sertifikatet skal inneholde de tilhørende driftsspesifikasjonene. 

ARO.OPS.105 Avtaler om felles rutenummer 

Ved vurdering av sikkerheten ved en avtale om felles rutenummer som involverer en tredjestatsoperatør, skal 

vedkommende myndighet: 

1)  etter kontroll av operatøren som fastsatt i ORO.AOC.115 forsikre seg om at tredjestatsoperatøren overholder 

gjeldende ICAO-standarder, 

2)  ved behov samarbeide med vedkommende myndighet i tredjestatsoperatørens stat. 

ARO.OPS.110 Avtaler om leie av luftfartøy 

a)  Vedkommende myndighet skal godkjenne en avtale om leie av luftfartøy når den finner det godtgjort at operatøren 

sertifisert i samsvar med vedlegg III (del-ORO) oppfyller kravene i: 

1)  ORO.AOC.110 bokstav d), for leie uten besetning av et luftfartøy fra en tredjestatsoperatør, 

2)  ORO.AOC.110 bokstav c), for leie med besetning av et luftfartøy fra en tredjestatsoperatør, 

3)  ORO.AOC.110 bokstav e), for utleie uten besetning av et luftfartøy til en hvilken som helst operatør, 

4)  relevante krav til kontinuerlig luftdyktighet og luftfartsoperasjoner, til leie uten besetning av et luftfartøy 

registrert i EU, og leie med besetning av et luftfartøy fra en operatør i EU. 

b)  Godkjenning av en avtale om leie av luftfartøy med besetning skal oppheves midlertidig eller tilbakekalles dersom: 

1)  utleiers eller leiers AOC oppheves midlertidig eller tilbakekalles, 

2)  utleier er underlagt et driftsforbud i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005(2). 

c)  Godkjenning av en avtale om leie av luftfartøy uten besetning skal oppheves midlertidig eller tilbakekalles dersom 

luftdyktighetsbeviset for luftfartøyet blir midlertidig opphevet eller tilbakekalt.  

  

(1) EUT L 100 av 5.4.2012, s. 1. 

(2) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 
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d)  Dersom vedkommende myndighet blir anmodet om forhåndsgodkjenning av en avtale om utleie av et luftfartøy 

uten besetning i samsvar med ORO.AOC.110 bokstav e), skal vedkommende myndighet sikre: 

1)  god samordning med vedkommende myndighet som har ansvar for kontinuerlig tilsyn med luftfartøyet, i 

samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 2042/2003(1), eller for driften av luftfartøyet, dersom det ikke er 

samme myndighet, 

2)  at luftfartøyet tas ut av operatørens AOC til rett tid. 

AVSNITT II 

Godkjenninger 

ARO.OPS.200 Prosedyre for særskilt godkjenning 

a)  Når vedkommende myndighet mottar en søknad om utstedelse av en særskilt godkjenning eller endringer av denne, 

skal den vurdere anvendelsen i samsvar med de relevante kravene i vedlegg V (del-SPA) og, dersom det er 

relevant, foreta en hensiktsmessig inspeksjon av operatøren. 

b)  Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at operatøren har dokumentert samsvar med gjeldende krav, skal 

den utstede eller endre godkjenningen. Godkjenningen skal være angitt i driftsspesifikasjonene, som fastsatt i 

tillegg II. 

ARO.OPS.205 Godkjenning av minsteutstyrsliste 

a)  Når vedkommende myndighet mottar en søknad om førstegangsgodkjenning av en minsteutstyrsliste (MEL) eller 

en endring av denne fra en operatør, skal den vurdere hvert element som berøres, for å kontrollere om gjeldende 

krav er oppfylt, før godkjenning gis. 

b)  Vedkommende myndighet skal godkjenne operatørens prosedyre for forlengelse av gjeldende utbedringsintervaller 

B, C og D dersom vilkårene angitt i ORO.MLR.105 bokstav f) dokumenteres av operatøren og kontrolleres av 

vedkommende myndighet. 

c)  Vedkommende myndighet skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne driften av et luftfartøy utenfor begrensningene i 

MEL, men innenfor begrensningene i referanseminsteutstyrslisten (MMEL – master minimum equipment list) 

dersom vilkårene angitt i ORO.MLR.105 dokumenteres av operatøren og kontrolleres av vedkommende 

myndighet. 

ARO.OPS.210 Bestemmelse av lokalområde 

Vedkommende myndighet kan bestemme et lokalområde med hensyn til krav til opplæring og kontroll av 

flygebesetning. 

ARO.OPS.215 Godkjenning av helikopterflyginger over et ugjestmildt miljø utenfor et tettbygd område 

a)  Medlemsstaten skal utpeke de områdene der det kan gjennomføres helikopteroperasjoner uten et bekreftet sikret 

område for nødlanding, som beskrevet i CAT.POL.H.420. 

b)  Før det gis godkjenning som nevnt i CAT.POL.H.420, skal vedkommende myndighet ha vurdert operatørens 

begrunnelse for ikke å bruke de relevante ytelseskriteriene. 

ARO.OPS.215 Godkjenning av helikopterflyginger til eller fra et sted i offentlighetens interesse 

Godkjenningen nevnt i CAT.POL.H.225 skal inneholde en liste over steder i offentlighetens interesse angitt av 

operatøren som godkjenningen gjelder for. 

ARO.OPS.225 Godkjenning av flyginger til en avsidesliggende flyplass 

Godkjenningen nevnt i CAT.OP.MPA.106 skal inneholde en liste over de flyplassene som er angitt av operatøren, og 

som godkjenningen gjelder for. 

KAPITTEL RAMP 

INSPEKSJONER PÅ BAKKEN AV LUFTFARTØYER TIL OPERATØRER SOM ER UNDERLAGT EN ANNEN 

STATS REGELVERKSBASERTE TILSYN 

ARO.RAMP.005 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes kravene som vedkommende myndighet eller Byrået skal oppfylle ved utøvelse av sine 

oppgaver og sitt ansvar med hensyn til utføring av inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som brukes av 

tredjestatsoperatører eller operatører som er underlagt en annen stats regelverksbaserte tilsyn, når de har landet på 

flyplasser på det territoriet som er underlagt traktatens bestemmelser.  

  

(1) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 
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ARO.RAMP.100 Generelt 

a)  Luftfartøyer og deres besetning skal inspiseres i henhold til gjeldende krav. 

b)  I tillegg til at vedkommende myndighet skal utføre inspeksjoner på bakken som er omfattet av dets tilsynsprogram 

opprettet i samsvar med ARO.GEN.305, skal den utføre en inspeksjon på bakken av et luftfartøy som mistenkes for 

ikke å oppfylle gjeldende krav. 

c)  Innenfor rammen av utarbeidingen av tilsynsprogrammet opprettet i samsvar med ARO.GEN.305 skal 

vedkommende myndighet opprette et årlig program for gjennomføringen av inspeksjoner på bakken av luftfartøyer. 

Dette programmet skal: 

1)  bygge på en beregningsmetode som tar hensyn til historisk informasjon og antallet og arten av operatører og 

deres antall landinger på myndighetens flyplasser, samt sikkerhetsrisikoer, og 

2)  gjøre vedkommende myndighet i stand til å prioritere inspeksjonene av luftfartøyer på bakgrunn av listen nevnt 

i ARO.RAMP.105 bokstav a). 

d)  Dersom Byrået, i samarbeid med medlemsstatene på hvis territorium inspeksjonen skal finne sted, anser det 

nødvendig, skal det utføre inspeksjoner på bakken av luftfartøyer for å kontrollere at gjeldende krav er oppfylt, med 

henblikk på: 

1)  sertifiseringsoppgaver tildelt til Byrået ved forordning (EF) nr. 216/2008, 

2)  standardiseringsinspeksjoner i en medlemsstat, eller 

3)  inspeksjoner av en organisasjon for å kontrollere oppfyllelse av gjeldende krav i potensielt usikre situasjoner. 

ARO.RAMP.105 Prioriteringskriterier 

a)  Byrået skal gi vedkommende myndigheter en liste over luftfartøyoperatører som er fastslått å utgjøre en mulig 

risiko, med henblikk på prioritering av inspeksjoner på bakken. 

b)  Denne listen skal omfatte: 

1)  luftfartøyoperatører som er identifisert på grunnlag av analysen av tilgjengelige data i samsvar med 

ARO.RAMP.150 bokstav b) nr. 4), 

2)  operatører eller luftfartøyer som er meldt til Byrået av Europakommisjonen og identifisert på grunnlag av: 

i) en uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 2111/2005 

om at det er nødvendig med systematiske inspeksjoner på bakken for i større grad å kontrollere at relevante 

sikkerhetsstandarder overholdes på en effektiv måte, eller 

ii) opplysninger innhentet av Europakommisjonen fra medlemsstatene i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 2111/2005, 

3)  luftfartøyer som flys på det territoriet som er underlagt traktatens bestemmelser, av operatører som er oppført i 

vedlegg B på listen over operatører som er underlagt et driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, 

4)  luftfartøyer som brukes av operatører sertifisert i en stat som utøver regelverksbasert tilsyn med operatører som 

er oppført på listen nevnt i nr. 3), 

5)  luftfartøyer som brukes av en tredjestatsoperatør som flyr inn i, innenfor eller ut av territoriet som er underlagt 

traktatens bestemmelser for første gang, eller hvis godkjenning utstedt i samsvar med ART.GEN.205 er 

begrenset eller er gyldig igjen etter midlertidig oppheving eller tilbakekalling. 

c)  Listen skal utarbeides i samsvar med prosedyrene definert av Byrået etter hver ajourføring av fellesskapslisten over 

operatører som er underlagt et driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, og i alle tilfeller minst hver 

fjerde måned. 

ARO.RAMP.110 Innsamling av opplysninger 

Vedkommende myndighet skal samle inn og behandle all informasjon som anses nyttig for å utføre inspeksjoner på 

bakken.  
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ARO.RAMP.115 Bakkeinspektørenes kvalifikasjoner 

a)  Vedkommende myndighet skal samle inn og behandle all informasjon som anses nyttig for å utføre inspeksjoner på 

bakken. 

b)  Bakkeinspektørene skal 

1)  inneha nødvendig luftfartsutdanning eller praktisk kunnskap som er relevant for deres inspeksjonsfelt, 

2)  ha fullført med godkjent resultat: 

i) relevant spesifikk teoretisk og praktisk opplæring, på ett eller flere av følgende inspeksjonsfelt: 

a)  førerkabinen, 

b)  kabinsikkerhet, 

c)  luftfartøyets tilstand, 

d)  last, 

ii) relevant opplæring på arbeidsplassen fra en overordnet bakkeinspektør utpekt av vedkommende myndighet 

eller Byrået, 

3)  vedlikeholde gyldigheten av sine kvalifikasjoner ved å gjennomgå periodisk opplæring og ved å foreta minst 

tolv inspeksjoner innenfor hver tolvmånedersperiode. 

c)  Opplæringen i bokstav b) nr. 2) i) skal gis av vedkommende myndighet eller av en utdanningsorganisasjon som er 

godkjent i samsvar med ARO.RAMP.120 bokstav a). 

d)  Byrået skal utarbeide og vedlikeholde studieplaner og fremme organiseringen av opplæringskurs og seminarer for 

inspektører for å bedre forståelsen og den ensartede gjennomføringen av dette kapitlet. 

e)  Byrået skal fremme og koordinere et utvekslingsprogram for inspektører med sikte på å gi inspektørene mulighet til 

å erverve praktisk erfaring og for å bidra til en harmonisering av framgangsmåtene. 

ARO.RAMP.120 Godkjenning av utdanningsorganisasjoner 

a)  Vedkommende myndighet skal godkjenne en utdanningsorganisasjon som har sitt hovedforetak på den respektive 

medlemsstatens territorium, når den har godtgjort at utdanningsorganisasjonen: 

1)  har utnevnt en utdanningsleder med tilstrekkelige lederevner til å sikre at den opplæringen som gis, oppfyller 

gjeldende krav, 

2)  har tilgjengelige anlegg for opplæringen samt opplæringsutstyr som egner seg for den typen opplæring som 

tilbys, 

3)  tilbyr opplæring i samsvar med den studieplanen som er utarbeidet av Byrået i samsvar med ARO.RAMP.115 

bokstav d), 

4)  bruker kvalifiserte instruktører. 

b)  Dersom vedkommende myndighet ber om det, skal samsvarskontrollen og kontinuerlig oppfyllelse av kravene 

nevnt i bokstav a) besørges av Byrået. 

c)  Utdanningsorganisasjonen skal være godkjent til å gi én eller flere av følgende typer opplæring: 

1)  grunnleggende teoretisk opplæring, 

2)  grunnleggende praktisk opplæring, 

3)  periodisk opplæring. 

ARO.RAMP.125 Utførelse av inspeksjoner på bakken 

a)  Inspeksjoner på bakken skal utføres på en standardisert måte ved hjelp av skjemaet i enten tillegg III eller  

tillegg IV.  
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b)  Når inspeksjon på bakken utføres, skal inspektøren(e) gjøre sitt ytterste for å unngå urimelig forsinkelse av det 

luftfartøyet som inspiseres. 

c)  Når inspeksjonen på bakken er avsluttet, skal fartøysjefen, eller i dennes fravær et annet flygebesetningsmedlem 

eller en representant for operatøren, underrettes om resultatene av inspeksjonen ved hjelp av skjemaet i tillegg III. 

ARO.RAMP.130 Kategorisering av avvik 

For hvert inspeksjonspunkt defineres tre kategorier av mulig manglende oppfyllelse av gjeldende krav som avvik. Slike 

avvik kategoriseres som følger: 

1)  Et avvik i kategori 3 er enhver påvist vesentlig manglende oppfyllelse av kravene eller vilkårene for et sertifikat 

som har alvorlig innvirkning på sikkerheten. 

2)  Et avvik i kategori 2 er enhver påvist manglende oppfyllelse av kravene eller vilkårene for et sertifikat som har 

vesentlig innvirkning på sikkerheten. 

3)  Et avvik i kategori 1 er enhver påvist manglende oppfyllelse av kravene eller vilkårene for et sertifikat som har 

mindre innvirkning på sikkerheten. 

ARO.RAMP.135 Oppfølgingstiltak ved avvik 

a)  For et avvik i kategori 2 eller 3 skal vedkommende myndighet eller, dersom det er relevant, Byrået: 

1)  melde avviket skriftlig til operatøren, herunder en anmodning om bevis på korrigerende tiltak som er truffet, og 

2)  underrette vedkommende myndighet i operatørens hjemstat og, dersom det er relevant, staten der luftfartøyet er 

registrert, og der lisensen til flygebesetningen ble utstedt. Om nødvendig skal vedkommende myndighet eller 

Byrået be om bekreftelse på deres godkjenning av korrigerende tiltak som er truffet av operatøren i samsvar 

med ARO.GEN.350 eller ARO.GEN.355. 

b)  Utover bokstav a) skal vedkommende myndighet ved et avvik i kategori 3 treffe umiddelbare tiltak ved å: 

1)  pålegge en begrensning i luftfartøyets flyging, 

2)  be om umiddelbare korrigerende tiltak, 

3)  gi luftfartøyet flygeforbud i samsvar med ARO.RAMP.140 eller 

4)  pålegge et umiddelbart driftsforbud i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2111/2005. 

c)  Dersom Byrået har konstatert et avvik i kategori 3, skal den be vedkommende myndighet der luftfartøyet har 

landet, om å treffe hensiktsmessige tiltak i samsvar med bokstav b). 

ARO.RAMP.140 Flygeforbud for luftfartøy 

a)  Ved et avvik i kategori 3 der luftfartøyet tilsynelatende eller sannsynligvis vil bli fløyet uten at operatøren eller 

eieren har gjennomført de aktuelle korrigerende tiltakene, skal vedkommende myndighet: 

1)  underrette fartøysjefen eller operatøren om at luftfartøyet ikke har tillatelse til å påbegynne flygingen inntil 

videre, og 

2)  gi luftfartøyet flygeforbud. 

b)  Vedkommende myndighet i staten der luftfartøyet har fått flygeforbud, skal umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet i operatørens hjemstat og eventuelt staten der luftfartøyet er registrert, samt Byrået dersom et luftfartøy 

som har fått flygeforbud, brukes av en tredjestatsoperatør. 

c)  Vedkommende myndighet skal i samarbeid med operatørens hjemstat eller registreringsstaten fastsette nødvendige 

vilkår som luftfartøyet må oppfylle for å få tillatelse til å starte. 

d)  Dersom den manglende oppfyllelsen påvirker luftfartøyets luftdyktighetsbevis, skal flygeforbudet oppheves av 

vedkommende myndighet først når operatøren kan godtgjøre at: 

1)  oppfyllelse av gjeldende krav er gjenopprettet,  
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2)  den har fått flygetillatelse i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003(1) for luftfartøy registrert i 

en medlemsstat, 

3)  den har fått flygetillatelse eller tilsvarende dokument fra registreringsstaten eller operatørens hjemstat for 

luftfartøyer som er registrert i en tredjestat, og som brukes av en operatør i EU eller en tredjestatsoperatør, og 

4)  den har fått tillatelse fra tredjestater som overflys, dersom det er relevant. 

ARO.RAMP.145 Rapportering 

a)  Opplysninger innsamlet i samsvar med ARO.RAMP.125 bokstav a) skal legges inn i den sentraliserte databasen 

nevnt i ARO.RAMP.150 bokstav b) nr. 2) innen 21 kalenderdager etter inspeksjonen. 

b)  Vedkommende myndighet eller Byrået skal legge inn i den sentraliserte databasen alle opplysninger som er nyttige 

for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, og for at Byrået skal kunne 

utføre de oppgavene det er tildelt i henhold til dette vedlegg, herunder de relevante opplysningene nevnt i 

ARO.RAMP.110. 

c)  Dersom opplysningene nevnt i ARO.RAMP.110 viser at det foreligger en mulig sikkerhetstrussel, skal slike 

opplysninger også umiddelbart meddeles hver vedkommende myndighet og Byrået. 

d)  Dersom en person gir vedkommende myndighet opplysninger om mangler ved et luftfartøy, skal opplysningene 

nevnt i ARO.RAMP.110 og ARO.RAMP.125 bokstav a) anonymiseres når det gjelder kilden til slike opplysninger. 

ARO.RAMP.150 Byråets samordningsoppgaver 

a)  Byrået skal forvalte og bruke de verktøyene og prosedyrene som er nødvendige for lagring og utveksling av: 

1)  opplysningene nevnt i ARO.RAMP.145, ved hjelp av skjemaene i tillegg III og IV, 

2)  opplysningene gitt av tredjestater eller av internasjonale organisasjoner som EU har inngått relevante avtaler 

med, eller av organisasjoner som Byrået har inngått relevante avtaler med i henhold til artikkel 27 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  Slik forvaltning skal omfatte følgende oppgaver: 

1)  Lagring av data fra medlemsstatene som er relevante for sikkerhetsinformasjonen for luftfartøyer som lander på 

en flyplass på det territoriet som er underlagt traktatens bestemmelser. 

2)  Utarbeiding, vedlikehold og løpende ajourføring av en sentralisert database som inneholder alle opplysningene 

nevnt i bokstav a) nr. 1) og 2). 

3)  Nødvendige endringer og forbedringer av databaseprogrammet. 

4)  Analyse av den sentraliserte databasen og andre relevante opplysninger som gjelder sikkerheten til luftfartøyer 

og luftfartsselskaper, og på dette grunnlag: 

i) gi råd til Kommisjonen og vedkommende myndigheter om tiltak som skal treffes umiddelbart, eller om 

oppfølgingstiltak, 

ii) rapportere om mulige sikkerhetsproblemer til Kommisjonen og til vedkommende myndigheter, 

iii) foreslå koordinerte tiltak for Kommisjonen og vedkommende myndigheter når dette er nødvendig av 

sikkerhetsgrunner, og sikre teknisk koordinering av slike tiltak, 

5)  kontakt med andre europeiske institusjoner og organer, internasjonale organisasjoner og vedkommende 

myndigheter i tredjestater når det gjelder utveksling av opplysninger. 

ARO.RAMP.155 Årsrapport 

Byrået skal utarbeide og framlegge for Kommisjonen en årsrapport om ordningen for inspeksjoner på bakken som 

minst inneholder følgende opplysninger: 

a)  status for hvordan arbeidet med ordningen skrider fram,  

  

(1) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 
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b)  status for inspeksjonene som er utført i det aktuelle året, 

c)  en analyse av resultatene av inspeksjonene, med angivelse av hvilke kategorier av avvik som er konstatert, 

d)  hvilke tiltak som er truffet i det aktuelle året, 

e)  forslag til ytterligere forbedring av ordningen med inspeksjon på bakken, og 

f)  vedlegg som inneholder lister over inspeksjoner ordnet etter operatørens hjemstat, luftfartøytype, luftfartøyoperatør 

og avvik i prosent av antallet inspeksjoner. 

ARO.RAMP.160 Informasjon til offentligheten og vern av opplysninger 

a)  Medlemsstatene skal bruke opplysningene de mottar i henhold til ARO.RAMP.105 og ARO.RAMP.145, 

utelukkende for formålene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, og skal verne dem i tråd 

med dette. 

b)  Byrået skal årlig offentliggjøre en sammenstilt informasjonsrapport, som skal være tilgjengelig for offentligheten, 

og som skal inneholde analysen av de opplysningene som er mottatt i samsvar med ARO.RAMP.145. Rapporten 

skal være enkel og lett å forstå, og kilden til opplysningene skal anonymiseres. 

 ______  
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Tillegg I 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTSSELSKAP 

   

(Godkjenningsskjema for luftfartsselskaper) 

   

   

Typer virksomhet:  Kommersiell lufttransport (CAT)   Passasjerer   Last 

 Annet (1) ............................................  

Kommersielle spesialiserte luftfartoperasjoner (SPO)  (2) ............................................  

   

5 Operatørens hjemstat(3) (5) 

 Utstedende myndighet(4)  

AOC(6): Operatørens navn(7) Driftsmessige kontaktpunkter: (9) 

 Handelsnavn(8) Kontaktopplysninger om hvor den operative 

ledelsen kan kontaktes umiddelbart, er oppført 

i  .............................................................  (12).  Operatørens adresse(10): 

 Telefon(11): 

 Faks 

 E-post: 

Ved dette sertifikatet bekreftes at  ........................................  (13) er godkjent til å utføre kommersiell 

lufttransport, som definert i de vedlagte driftsspesifikasjonene, i samsvar med driftshåndboken, vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

Utstedelsesdato(14): Navn og underskrift(15):  

 Tittel:  

(1) Annen type transport skal angis. 

(2) Angi type virksomhet, f.eks. landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, observasjon og patruljering, 

reklameflyging. 

(3) Sett inn navnet på operatørens hjemstat. 

(4) Sett inn identifikasjonen til utstedende vedkommende myndighet. 

(5) Til bruk av vedkommende myndighet. 

(6) Referansenummer for godkjenning, som utstedt av vedkommende myndighet. 

(7) Sett inn selskapets registrerte navn. 

(8) Operatørens handelsnavn, dersom det er et annet. Sett inn «som opptrer under navnet» før handelsnavnet. 

(9) Kontaktopplysningene omfatter telefon- og faksnummer, inkludert landkoden, og e-postadressen (dersom tilgjengelig) 

som den operative ledelsen kan kontaktes på umiddelbart for saker som gjelder luftfartoperasjoner, luftdyktighet, flyge- 

og kabinbesetningers kompetanse, farlig gods og eventuelt andre saker. 

(10) Adressen til operatørens hovedforetak. 

(11) Telefon- og faksnummer til operatørens hovedforetak, også landkoden. E-postadresse skal angis dersom tilgjengelig. 

(12) Sett inn kontrollert dokument som oppbevares om bord, der kontaktopplysningene er oppført, med riktig avsnitts- og 

sidehenvisninger. Eksempel: «Kontaktopplysninger … er oppført i driftshåndboken, under generelt/grunnleggende, 

kapittel 1, 1.1», eller « … er oppført i driftsspesifikasjonene på side 1», eller « … er oppført i et vedlegg til dette 

dokumentet». 

(13) Operatørens registrerte navn. 

(14) Utstedelsesdato for AOC (dd-mm-åååå). 

(15) Tittel, navn og underskrift av vedkommende myndighets representant. I tillegg kan AOC forsynes med et offisielt 

stempel. 
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Tillegg II 

DRIFTSSPESIFIKASJONER 

(med forbehold for godkjente vilkår i driftshåndboken) 

Kontaktopplysninger til utstedende myndighet 

Telefon(1):  ______________  Faks:  __________________  

E-post:  ____________  

AOC(2):  Operatørens navn(3):  Dato(4):  Underskrift: 

Handelsnavn 

Driftsspesifikasjoner 

Luftfartøymodell(5): 

Registreringsmerker(6): 

Kommersielle operasjoner   .................  

Operasjonsområde(7) 

Særlige begrensninger(8) 

Særskilte godkjenninger: Ja Nei Spesifikasjon(9) Merknader 

Farlig gods     

Operasjoner i dårlig sikt   RVR (
11

): m  

Start   CAT (
10

) … RVR: m DH: ft  

Innflyging og landing     

Start     

RVSM(12)  ikke relevant     

ETOPS(13)  ikke relevant   Lengste omdirigeringstid(14): 

min. 

 

Navigasjonsspesifikasjoner for 

PBN-operasjoner(15) 

   (16) 

Minstespesifikasjon for 

navigasjonsytelse 

    

Helikopteroperasjoner med 

nattsynsystemer 

    

Heiseoperasjoner med helikopter     

Ambulanseflyging med helikopter     

Opplæring av kabinbesetning(17)     

Utstedelse av kabin-

besetningsattest(18) 

    

Kontinuerlig luftdyktighet   (19)  

Annet(20)     
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(1) Telefon- og faksnummer til vedkommende myndighet, inkludert landkoden. E-postadresse skal angis dersom 

tilgjengelig. 

(2) Sett inn nummer på tilhørende godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC). 

(3) Sett inn luftfartsselskapets registrerte navn og handelsnavnet, dersom dette er et annet. Sett inn «som opptrer under 

navnet» før handelsnavnet. 

(4) Utstedelsesdato for driftsspesifikasjonene (dd-mm-åååå) og underskrift av vedkommende myndighets representant. 

(5) Sett inn ICAO-betegnelsen for luftfartøyets fabrikat, modell og serie, eller referanseserie, dersom en serie har fått en 

betegnelse (f.eks. Boeing-737-3K2 eller Boeing-777-232). 

(6) Registreringsmerkene er oppført enten i driftsspesifikasjonene eller i driftshåndboken. I sistnevnte tilfelle skal 

tilhørende driftsspesifikasjoner vise til den tilhørende siden i driftshåndboken. Dersom ikke alle særlige godkjenninger 

gjelder for luftfartøymodellen, kan luftfartøyets registreringsmerker føres inn i kolonnen for merknader til den tilhørende 

særlige godkjenningen. 

(7) Oppføring av geografisk(e) område(r) for godkjent drift (etter geografiske koordinater eller spesifikke ruter, 

flygeinformasjonsregion eller nasjonale eller regionale grenser). 

(8) Oppføring av gjeldende særlige begrensninger (f.eks. bare VFR, bare om dagen osv.). 

(9) I denne kolonnen oppføres de minst strenge kriteriene for hver godkjenning eller godkjenningstype (med relevante 

kriterier). 

(10) Sett inn relevant kategori av presisjonsinnflyging: CAT I, II, IIIA, IIIB eller IIIC. Sett inn minste rullebanesikt (RVR) i 

meter og beslutningshøyde (DH) i fot. Bruk én linje for hver oppførte innflygingskategori. 

(11) Sett inn godkjent minste RVR ved start i meter. Det kan brukes én linje per godkjenning dersom det gis forskjellige 

godkjenninger. 

(12) Ruten for «Ikke relevant» skal merkes av bare dersom luftfartøyets minste skydekkehøyde er under FL 290. 

(13) Langdistanseflyging (ETOPS) gjelder for øyeblikket bare for tomotors luftfartøyer. Derfor kan ruten for «Ikke relevant» 

merkes av dersom luftfartøymodellen har flere eller færre enn to motorer. 

(14) Terskeldistansen kan også oppføres (i NM), i likhet med motortypen. 

(15) Ytelsesbasert navigasjon (PBN): Én linje brukes for hver PBN-godkjenning (f.eks.,. områdenavigasjon (RNAV) 10, 

RNAV 1, påkrevd navigasjonsytelse (RNP) 4,…), med hensiktsmessige begrensninger eller vilkår oppført i kolonnene 

«Spesifikasjoner» og/eller «Merknader». 

(16) Begrensninger, vilkår og lovgivningsmessig grunnlag for driftsgodkjenning knyttet til PBN-godkjenningen (f.eks. globalt 

satellittnavigasjonssystem (GNSS), avstandsmålingsutstyr/DME/treghetsreferanseenhet (DME/DME/IRU), …). 

(17) Godkjenning for å gi opplæringskurs og undersøkelse som skal gjennomføres av søkere til kabinbesetningsattest som 

angitt i vedlegg V (del-CC) til kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012. 

(18) Godkjenning til å utstede kabinbesetningsattester som angitt i vedlegg V (del-CC) til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 290/2012. 

(19) Navnet til personen/organisasjonen som er ansvarlig for å sikre at luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet 

opprettholdes, og en henvisning til forordningen som inneholder kravet, dvs. vedlegg I (del-M), kapittel G, til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. 

(20) Andre godkjenninger eller data kan føres inn her, og det kan brukes én linje (eller én blokk med flere linjer) per 

godkjenning (f.eks. korte landinger, bratt innflyging, helikopterflyging til/fra et sted i offentlighetens interesse, 

helikopterflyging over et ugjestmildt miljø utenfor et tettbygd område, helikopterflyging uten et bekreftet sikkert område 

for nødlanding, flyging med økte krengingsvinkler, største distanse fra en egnet flyplass for tomotors fly uten ETOPS-

godkjenning, luftfartøyer som brukes til ikke-kommersielle operasjoner). 
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Tillegg III 

Bevis på inspeksjon på bakken 

Dato: Klokkeslett: Sted: 

Opplysninger i fritt 

format om 

vedkommende 

myndighet (logo, 

kontaktopplysninger, 

tlf./faks/e-post) 

Operatør: Stat: AOC-nr.: 

Rute fra: Rutenummer: Rute til: Rutenummer: 

Type flyging:  Chartret av operatør: Type luftfartøy: Luftfartøyets konfigurasjon: 

Befrakters hjemstat: Registreringsmerke: Produksjonsnummer: 

Flygebesetningens sertifiseringsstat: Kvittering for mottak(*) 

Navn:  ..................................  
 

Stilling:  ...............................  Underskrift:  ........................  

Stilling:  ...............................  
 

 
Kontrollert Merknad Kontrollert 

 
Merknad Kontrollert 

 
Merknad

 

A Førerkabin   Flygebesetning  C Luftfartøyets tilstand 

1 Generell tilstand    20 Flygebesetningens 

sertifikater/sammen-

setning 

   1 Generell utvendig 

tilstand 

  

2 Nødutgang     Reisedagbok/teknisk logg eller 

tilsvarende 

 2 Dører og luker   

3 Utstyr    21 Reisedagbok eller 

tilsvarende 

   3 Styreinnretninger   

 Dokumentasjon  22 Vedlikeholdsattest    4 Hjul, dekk og bremser   

4 Håndbøker    23 Innberetning og utbedring 

av feil (inkl. teknisk logg) 

   5 Understell, 

meier/flottører 

  

5 Sjekklister    24 Inspeksjon før avgang    6 Hjulbrønn   

6 Navigasjons-/ 

instrumentkart 

     7 Maskineri og pylon   

7 Minsteutstyrsliste    B Kabinsikkerhet    8 Vifteblader, propeller, 

rotorer (hoved/hale) 

  

8 Registreringsbevis    1 Generell innvendig 

tilstand 

   9 Åpenbare reparasjoner   

9 Støysertifikat (dersom 

relevant) 

   2 Kabinbesetningens seter 

og besetningens 

hvileområde 

   10 Åpenbare skader som 

ikke er reparert 

  

10 AOC eller tilsvarende    3 Førstehjelpsskrin / 

medisinsk nødutstyr 

   11 Lekkasjer   

11 Radiolisens    4 Håndholdte 

brannslokkingsapparater 

       

12 Luftdyktighetsbevis    5 Redningsvester/ 

flyteinnretninger 

        

 Flygedata    6 Sikkerhetsbelters og 

seters tilstand 

   D Last   

13 Forberedelse av flyging    7 Nødutgang, belysning og 

bærbare lykter 

   1 Lasterommets generelle 

tilstand 

  

14 Beregning av masse og 

balanse 

   8 Evakueringssklier/ 

redningsflåter (som 

påkrevd), ELT 

   2 Farlig gods   

 Sikkerhetsutstyr  9 Oksygenforsyning 

(kabinbesetning og 

passasjerer) 

   3 Stuing av last   

15 Håndholdte 

brannslokkings-

apparater 

   10 Sikkerhetsinstrukser        

16 Redningsvester/ 

flyteinnretninger 

   11 Kabinbesetnings-

medlemmer. 

   E Generelt   

17 Sikkerhetsseler    12 Adgang til nødutganger    1 Generelt   

18 Oksygenutstyr    13 Stuing av 

passasjerbagasje 

       

19 Bærbare lykter    14 Setekapasitet          
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Tiltak truffet.  Inspeksjonspunkt Kategori Merknader 

 (3d) Umiddelbart driftsforbud    

 (3c) Luftfartøy pålagt flygeforbud av 

inspiserende nasjonale luftfartsmyndighet 

   

     

 (3b) Korrigerende tiltak før flyging    

     

 (3a) Driftsbegrensninger for luftfartøyet    

     

 (2) Opplysninger til myndigheten og operatøren    

     

 (1) Opplysninger til fartøysjefen    

     

 (0) Ingen merknader    

Inspektøren(e)s underskrift eller kode    

    

    

    

Merknader fra besetningen (ev.):    

     

(*) Underskrift fra et besetningsmedlem eller annen representant for operatøren som er inspisert, innebærer på ingen måte aksept av de oppførte avvikene, men 

er kun en bekreftelse på at luftfartøyet er inspisert på den datoen og det stedet som er angitt i dette dokumentet. 

Denne rapporten angir hva som ble konstatert ved denne anledningen, og skal ikke forstås som en fastslåelse av at luftfartøyet er i tilstrekkelig god tilstand til at den 

planlagte flygingen kan gjennomføres. Data framlagt i denne rapporten kan bli endret når de legges inn i den sentraliserte databasen. 
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Tillegg IV 

Rapport for inspeksjon på bakken 

 

Vedkommende myndighet (navn) 

(Stat) 

Rapport for inspeksjon på bakken 

Nr. _._._._-_._._._-_._._._ 

Kilde: RI    

Dato:  _._._ Sted:  ___________   

Lokal tid:  _:_    

      

Operatør:   ____________ AOC-nummer:  ___________   

Stat:   ____________ Type operasjon:  ___________   

      

Rute fra:  ..............................   ____________ Rutenummer:  ___________   

Rute til:  ...............................   ____________ Rutenummer:  ___________   

      

Chartret av operatør*:  ____________    

* (dersom relevant)  ____________ Befrakters hjemstat*:  ___________   

      

Type luftfartøy  .....................   ____________ Registreringsmerker:  ___________   

Luftfartøyets konfigurasjon:  ____________ Produksjonsnummer:  ___________   

      

Flygebe-

setning: 

Lisensutstedende 

stat: 

 ____________    

 Lisensutstedende 

stat nr. 2: 

 ____________    

* (dersom relevant)     

      

Avvik:      

      

Kode / Std / Ref / Cat / Avvik Detaljert beskrivelse 

_._._ _ _._._ _  ....................................   .............................................................................. 

_._._ _ _._._ _  ....................................   .............................................................................. 

_._._ _ _._._ _  ....................................   .............................................................................. 

_._._ _ _._._ _  ....................................   .............................................................................. 

_._._ _ _._._ _  ....................................   .............................................................................. 

      

Type tiltak som er truffet: Detaljert beskrivelse 

 3d) Umiddelbart driftsforbud  .............................................................................  

 3c)  Luftfartøy pålagt flygeforbud av 

vedkommende inspeksjonsmyndighet 

 .............................................................................  

 3b)  Korrigerende tiltak før flyging  .............................................................................  

 3a)  Driftsbegrensninger for luftfartøyet  .............................................................................  

 2)  Opplysninger til vedkommende myndighet 

og operatøren 

 .............................................................................  

 1)  Opplysninger til fartøysjefen  .............................................................................  

   

Tilleggsopplysninger (ev.): 

Inspektørens navn eller nummer  ..................................................  

− Denne rapporten angir hva som ble konstatert ved denne anledningen, og skal ikke forstås som en 

fastslåelse av at luftfartøyet er i tilstrekkelig god tilstand til at den planlagte flygingen kan 

gjennomføres. 

− Data framlagt i denne rapporten kan bli endret med henblikk på korrekt ordlyd når de legges inn i den 

sentraliserte databasen. 
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Inspeksjonspunkt Kontrollert Merknad 

 A. Førerkabin   

 Generelt   

1. Generell tilstand  ...................................................................  1.   1.   

2. Nødutgang  ...........................................................................  2.   2.   

3. Utstyr  ...................................................................................  3.   3.   

 Dokumentasjon         

4. Håndbøker  ...........................................................................  4.   4.   

5. Sjekklister  ............................................................................  5.   5.   

6. Radionavigasjonskart  ...........................................................  6.   6.   

7. Minsteutstyrsliste  .................................................................  7.   7.   

8. Registreringssertifikat  ..........................................................  8.   8.   

9. Støysertifikat (dersom relevant)  ...........................................  9.   9.   
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VEDLEGG III 

ORGANISASJONSKRAV TIL LUFTFARTSOPERASJONER 

[DEL-ORO] 

ORO.GEN.005 Virkeområde 

I dette vedlegg fastsettes krav som skal oppfylles av et luftfartsselskap som driver kommersiell lufttransport. 

KAPITTEL GEN 

GENERELLE KRAV 

AVSNITT I 

Generelt 

ORO.GEN.105 Vedkommende myndighet 

For dette vedleggs formål er vedkommende myndighet som utøver tilsyn med operatører som er underlagt 

sertifiseringsplikt, for operatører som har sitt hovedforetak i en medlemsstat, den myndigheten som denne 

medlemsstaten har utpekt. 

ORO.GEN.110 Operatørens ansvar 

a)  Operatøren er ansvarlig for at luftfartøyet brukes i samsvar med vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, de 

relevante kravene i dette vedlegg og operatørens sertifikat. 

b)  Hver flyging skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i driftshåndboken. 

c)  Operatøren skal opprette og vedlikeholde et system for å utøve operasjonell kontroll over enhver flyging som 

gjennomføres i henhold til vedkommendes sertifikat. 

d)  Operatøren skal sikre at vedkommendes luftfartøyer har det utstyret og at besetningene har de kvalifikasjonene som 

kreves for operasjonsområdet og typen operasjon. 

e)  Operatøren skal sikre at alt personell som pålegges eller deltar direkte i bakkevirksomhet og luftfartoperasjoner, har 

fått tilstrekkelig opplæring, har vist seg egnet til de bestemte oppgavene de er tildelt og er kjent med sitt ansvar og 

forholdet mellom slike oppgaver og operasjonen som helhet. 

f)  Operatøren skal fastsette prosedyrer og instrukser for sikker drift av hver luftfartøytype, som omfatter 

bakkepersonellets og besetningsmedlemmenes oppgaver og ansvarsområder på bakken og ved flyging. Disse 

prosedyrene skal ikke kreve at besetningsmedlemmene utfører andre oppgaver under kritiske faser av flygingen enn 

dem som kreves for sikker drift av luftfartøyet. 

g)  Operatøren skal sikre at alt personell gjøres oppmerksomme på at de må overholde lovene, forskriftene og 

prosedyrene i de statene der operasjoner utføres og som gjelder for utøvelsen av deres oppgaver. 

h)  Operatøren skal utarbeide et sjekklistesystem for hver luftfartøytype til bruk for besetningsmedlemmene i alle faser 

av flygingen ved normale forhold, ved unormale forhold og i nødssituasjoner, for å sikre at prosedyrene i 

driftshåndbøkene følges. Utformingen og bruken av sjekklister skal følge prinsipper knyttet til menneskelige 

faktorer og ta hensyn til den seneste relevante dokumentasjonen fra luftfartøyprodusenten. 

i)  Operatøren skal angi prosedyrer for flygeplanlegging for å sørge for sikker gjennomføring av flygingen basert på 

hensynet til luftfartøyets ytelse, andre driftsmessige begrensninger og relevante forventede forhold på den ruten 

som skal følges, og på de aktuelle flyplassene eller operasjonsstedene. Disse prosedyrene skal være angitt i 

driftshåndboken. 

j)  Operatøren skal utarbeide og vedlikeholde opplæringsprogrammer for farlig gods for personellet, slik det kreves i 

de tekniske forskriftene, og de skal gjennomgås og godkjennes av vedkommende myndighet. 

Opplæringsprogrammene skal svare til personellets ansvarsområder. 

ORO.GEN.115 Søknad om godkjenningssertifikat 

a)  Søknaden om godkjenningssertifikat eller en endring av et eksisterende sertifikat skal gjøres i en form og på en 

måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til gjeldende krav i forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler.  
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b)  De som søker om sertifikat for første gang, skal gi vedkommende myndighet dokumentasjon som viser hvordan de 

vil oppfylle kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Slik dokumentasjon skal 

inneholde en beskrivelse av hvordan endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, vil bli håndtert og meldt til 

vedkommende myndighet. 

ORO.GEN.120 Samsvarskriterier 

a)  Alternative samsvarskriterier til dem som er vedtatt av Byrået, kan brukes av en operatør for å oppnå samsvar med 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

b)  Dersom en operatør som er underlagt sertifisering, ønsker å bruke alternative samsvarskriterier i stedet for 

akseptable samsvarskriterier (AMC) vedtatt av Byrået for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og 

dens gjennomføringsregler, skal den før den gjennomfører disse, gi vedkommende myndighet en fullstendig 

beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene. Beskrivelsen skal inneholde eventuelle revisjoner av 

driftshåndbøker eller prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som dokumenterer at 

gjennomføringsreglene er oppfylt. 

 Operatøren kan gjennomføre disse alternative samsvarskriteriene med forbehold om forhåndsgodkjenning fra 

vedkommende myndighet og ved mottak av meldingen som fastsatt i ARO.GEN.120 bokstav d). 

ORO.GEN.125 Vilkår for godkjenning og en operatørs særskilte rettigheter 

En sertifisert operatør skal overholde virkeområdet og de særskilte rettighetene definert i de driftsspesifikasjonene som 

er knyttet til godkjenningssertifikatet. 

ORO.GEN.130 Endringer 

a)  Enhver endring som påvirker: 

1)  virkeområdet for sertifikatet eller en operatørs driftsspesifikasjoner, eller 

2)  et av elementene i operatørens ledelsessystem, som påkrevd i ORO.GEN.200 bokstav a) nr. 1) og bokstav a)  

nr. 2), 

 krever forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

b)  Når det gjelder endringer som krever forhåndsgodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, skal operatøren søke om og få en godkjenning utstedt av vedkommende myndighet. 

Søknaden skal inngis før endringen finner sted, slik at vedkommende myndighet kan avgjøre om forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler fortsatt er overholdt, og om nødvendig endre godkjenningssertifikatet 

og de tilhørende godkjenningsvilkårene. 

 Operatøren skal gi vedkommende myndighet all relevant dokumentasjon. 

 Endringen skal gjennomføres først ved mottak av formell godkjenning fra vedkommende myndighet i samsvar med 

ARO.GEN.330. 

 Operatøren skal i forbindelse med slike endringer drive virksomhet på de vilkårene som er fastsatt av 

vedkommende myndighet, etter hva som er relevant. 

c)  Endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal håndteres og meldes til vedkommende myndighet som 

definert i prosedyren godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med ARO.GEN.310 bokstav c). 

ORA.GEN.135 Fortsatt gyldighet 

a)  Godkjenningssertifikatet er fortsatt gyldig forutsatt at: 

1)  operatøren fortsatt oppfyller de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

idet det tas hensyn til bestemmelsene knyttet til håndteringen av avvikene som angitt under ORO.GEN.150, 

2)  vedkommende myndighet gis tilgang til operatøren som definert i ORO.GEN.140 for å avgjøre om de relevante 

kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler fortsatt er oppfylt og 

3)  godkjenningen ikke gis avkall på eller tilbakekalles.  
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b)  Dersom godkjenningen gis avkall på eller tilbakekalles, skal godkjenningssertifikatet umiddelbart sendes tilbake til 

vedkommende myndighet. 

ORO.GEN.140 Adgang 

a)  For at det skal kunne avgjøres om de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler er oppfylt, skal operatøren når som helst gi adgang til alle anlegg, luftfartøyer, dokumenter, 

registre, data, prosedyrer eller annet materiale som er relevant for virksomheten som skal sertifiseres, uavhengig av 

om den er satt ut til en underleverandør eller ikke, for enhver person som er godkjent av en av følgende 

myndigheter: 

1)  vedkommende myndighet definert i ORO.GEN.105, 

2)  myndigheten som handler i henhold til bestemmelsene i ARO.GEN.300 bokstav d), ARO.GEN.300 bokstav e) 

eller ARO.RAMP. 

b)  Adgang til luftfartøyet nevnt i bokstav a) skal omfatte muligheten til å gå om bord og forbli om bord i luftfartøyet 

under flyging, med mindre annet blir bestemt av fartøysjefen for førerkabinen i samsvar med CAT.GEN.MPA.135 

av hensyn til sikkerheten. 

ORO.GEN.150 Avvik 

Etter at melding om avvik er mottatt, skal operatøren: 

a)  finne den opprinnelige årsaken til manglende samsvar, 

b)  utarbeide en plan for korrigerende tiltak, og 

c)  vise at korrigerende tiltak er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet, innen en frist avtalt med nevnte 

myndighet i henhold til ARO.GEN.350 bokstav d). 

ORO.GEN.155 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

Operatøren skal gjennomføre: 

a)  alle sikkerhetstiltak pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med ARO.GEN.135 bokstav c), og 

b)  all relevant obligatorisk sikkerhetsinformasjon utstedt av Byrået, herunder luftdyktighetsdirektiver. 

ORO.GEN.160 Rapportering av hendelser 

a)  Operatøren skal rapportere til vedkommende myndighet, og til enhver annen organisasjon som operatørens hjemstat 

krever skal underrettes, om enhver ulykke, alvorlig hendelse og hendelse som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) og direktiv 2003/42/EF. 

b)  Med forbehold for bokstav a) skal operatøren rapportere til vedkommende myndighet og til organisasjonen som er 

ansvarlig for luftfartøyets konstruksjon, enhver hendelse, funksjonssvikt, teknisk feil, overskridelse av tekniske 

begrensninger, hendelse som vil kunne framheve unøyaktige, ufullstendige eller tvetydige opplysninger i data som 

er fastsatt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003(2) eller andre uregelmessige omstendigheter 

som har eller kan ha satt sikker drift av luftfartøyet i fare, men som ikke har ført til en ulykke eller alvorlig 

hendelse. 

c)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010, direktiv 2003/42/EF, kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1321/2007(3) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1330/2007(4) skal rapportene nevnt i bokstav a) og b) 

utarbeides i et format og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet og inneholder alle relevante 

opplysninger om tilstanden som operatøren kjenner til. 

d)  Rapportene skal utarbeides så snart som praktisk mulig, men under alle omstendigheter innen 72 timer etter at 

operatøren har konstatert den tilstanden som rapporten omhandler, med mindre særlige omstendigheter forhindrer 

dette.  

  

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 

(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 

(3) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

(4) EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7. 
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e)  Dersom det er relevant, skal operatøren utarbeide en oppfølgingsrapport for å gi nærmere opplysninger om hvilke 

tiltak den har til hensikt å treffe for å forebygge lignende hendelser senere, så snart disse tiltakene er fastsatt. Denne 

rapporten skal utarbeides i et format og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

AVSNITT 2 

Ledelse 

ORO.GEN.200 Ledelsessystem 

a)  Operatøren skal opprette, gjennomføre og vedlikeholde et ledelsessystem som omfatter følgende: 

1)  klart definerte linjer med hensyn til ansvar og ansvarlighet i hele operatørens organisasjon, herunder at 

ansvarlig leder har et direkte ansvar for sikkerheten, 

2)  en beskrivelse av operatørens overordnede filosofi og prinsipper med hensyn til sikkerhet, dvs. retningslinjene 

for sikkerhet, 

3)  identifikasjon av flysikkerhetsrisikoer som følge av operatørens virksomhet, en vurdering av slike farer og 

risikohåndtering i den forbindelse, herunder treffe tiltak for å minske risikoen og kontrollere hvor effektive de 

er, 

4)  tiltak for å sikre at personellet til enhver tid har nødvendig opplæring og kompetanse til å utføre sine oppgaver, 

5)  dokumentasjon av alle nøkkelprosesser i ledelsessystemet, herunder en prosess for å gjøre personell klar over 

sitt ansvar, samt prosedyren for å endre denne dokumentasjonen, 

6)  en ordning for å kontrollere at operatøren oppfyller de relevante kravene. Denne kontrollen skal omfatte et 

system for tilbakemelding av avvik til den ansvarlige lederen for å sikre effektiv gjennomføring av eventuelle 

korrigerende tiltak, og 

7)  eventuelle tilleggskrav som er fastsatt i de relevante kapitlene i dette vedlegg eller andre relevante vedlegg. 

b)  Ledelsessystemet skal stå i forhold til operatørens størrelse og virksomheten art og kompleksitet, og det skal tas 

hensyn til de farer og risikoer som er forbundet med denne virksomheten. 

ORO.GEN.205 Virksomhet som er omfattet av en underleverandøravtale 

a)  Virksomhet satt ut til underleverandør omfatter all virksomhet innenfor rammen av operatørens godkjenning, utøvd 

av en annen organisasjon som enten selv er sertifisert til å utøve en slik virksomhet eller som, dersom den ikke er 

sertifisert, arbeider i henhold til operatørens godkjenning. Dersom operatøren setter ut en del av sin virksomhet, 

skal den tjenesten eller det produktet som settes ut eller kjøpes inn, oppfylle gjeldende krav. 

b)  Dersom den sertifiserte operatøren setter ut en del av sin virksomhet til en organisasjon som ikke selv er sertifisert 

til å utøve slik virksomhet i samsvar med denne del, skal denne organisasjonen arbeide i henhold til operatørens 

godkjenning. Organisasjonen som er oppdragsgiver, skal sikre at vedkommende myndighet får tilgang til 

organisasjonen som yter underleveransen, for å kunne fastslå om gjeldende krav fortsatt oppfylles. 

ORO.GEN.210 Krav til personell 

a)  Operatøren skal utnevne en ansvarlig leder med myndighet til å sikre at all virksomhet kan finansieres og utføres i 

samsvar med gjeldende krav. Ansvarlig leder har ansvar for å opprette og vedlikeholde et effektivt ledelsessystem. 

b)  Operatøren skal oppnevne en person eller gruppe personer med ansvar for å sikre at operatøren til enhver tid 

oppfyller gjeldende krav. Denne eller disse personene er i siste instans ansvarlige overfor ansvarlig leder. 

c)  Operatøren skal ha tilstrekkelig kvalifisert personell til at planlagte oppgaver og virksomhet kan utføres i samsvar 

med gjeldende krav. 

d)  Operatøren skal oppbevare egnede fortegnelser over erfaring, kvalifikasjoner og opplæring for å påvise samsvar 

med bokstav c). 

e)  Operatøren skal sikre at alt personell gjøres oppmerksom på de reglene og prosedyrene som er relevante for 

utøvelsen av deres oppgaver.  
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ORO.GEN.215 Krav til anlegg 

Operatøren skal ha anlegg som gjør det mulig å utføre og styre alle planlagte oppgaver og virksomhet i samsvar med 

gjeldende krav. 

ORO.GEN.220 Dokumentasjon 

a)  Operatøren skal ha et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for tilstrekkelig lagring og 

pålitelig sporing av all virksomhet, særlig alle deler av ORO.GEN.200. 

b)  Formatet på dokumentasjonen skal angis i operatørens prosedyrer. 

c)  Dokumentasjonen skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, endring og tyveri. 

KAPITTEL AOC 

SERTIFISERING AV LUFTFARTSSELSKAPER 

ORO.ACC.100 Søknad om godkjenningssertifikat for luftfartsselskap 

a)  Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(1) skal operatøren før kommersiell 

lufttransport påbegynnes, søke om og få et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) utstedt av 

vedkommende myndighet. 

b)  Operatøren skal gi vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

1)  søkerens offisielle navn og firma, besøksadresse og postadresse, 

2)  en beskrivelse av den foreslåtte virksomheten, herunder type(r) og antall luftfartøyer som skal brukes, 

3)  en beskrivelse av ledelsessystemet, herunder organisasjonsstruktur, 

4)  navn på ansvarlig leder, 

5)  navn på de utnevnte personene som påkrevd i ORO.AOC.135 bokstav a) samt deres kvalifikasjoner og erfaring, 

6)  en kopi av driftshåndboken som kreves i ORO.MLR.100, og 

7)  en erklæring om at all dokumentasjon som er sendt til vedkommende myndighet, er kontrollert av søkeren og 

funnet å oppfylle gjeldende krav. 

c)  Søkere skal godtgjøre overfor vedkommende myndighet at: 

1)  de oppfyller alle gjeldende krav i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, dette vedlegg og vedlegg IV 

(del-CAT) og vedlegg V (del-SPA) til denne forordning, etter hva som er relevant, 

2)  alle luftfartøyer som er i drift, har luftdyktighetsbevis i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003, og 

3)  deres organisasjon og administrasjon er egnet og hensiktsmessig ut fra driftens størrelse og omfang. 

ORO.AOC.105 Driftsspesifikasjoner og særskilte rettigheter for en AOC-innehaver 

Operatørens særskilte rettigheter, herunder dem som er gitt i samsvar med vedlegg V (del-SPA), skal angis i 

driftsspesifikasjonene for sertifikatet. 

ORO.AOC.110 Avtale om leie av luftfartøy 

 All innleie 

a)  Med forbehold for forordning (EF) nr. 1008/2008 skal enhver avtale om leie av luftfartøyer som brukes av en 

operatør som er sertifisert i samsvar med denne del, være omfattet av forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet.  

  

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 
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b)  Operatøren som er sertifisert i samsvar med denne del, skal bare leie inn luftfartøyet med besetning fra en operatør 

som ikke er underlagt et driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. 

 Innleie med besetning (wet lease-in) 

c)  Den som søker om godkjenning av innleie av et luftfartøy med besetning fra en tredjestatsoperatør, skal overfor 

vedkommende myndighet godtgjøre at: 

1)  tredjestatsoperatøren har et gyldig AOC utstedt i samsvar med ICAO-vedlegg 6, 

2)  sikkerhetsstandardene til tredjestatsoperatøren med hensyn til kontinuerlig luftdyktighet og luftfartsoperasjoner 

tilsvarer de gjeldende kravene fastsatt ved forordning (EF) nr. 2042/2003 og denne forordning, og 

3)  luftfartøyet har et standard luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med ICAO-vedlegg 8. 

 Innleie uten besetning (dry lease-in) 

d)  Den som søker om godkjenning av innleie av et luftfartøy uten besetning registrert i en tredjestat, skal overfor 

vedkommende myndighet godtgjøre at: 

1)  det er påvist et driftsmessig behov som ikke kan oppfylles ved leie av et luftfartøy som er registrert i EU, 

2)  varigheten av innleie uten besetning ikke er lengre enn sju måneder i et ethvert tidsrom på tolv påfølgende 

måneder, og 

3)  det er sikret at de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 2042/2003 er oppfylt. 

 Utleie uten besetning (dry lease-out) 

e)  En operatør som er sertifisert i samsvar med denne del og har til hensikt å leie ut et av sine fartøyer uten besetning, 

skal søke om forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. Søknaden skal ledsages av kopier av den 

påtenkte leieavtalen eller en beskrivelse av bestemmelsene i leieavtalen, unntatt økonomiske avtaler, og all annen 

relevant dokumentasjon. 

 Utleie med besetning (wet lease-out) 

f)  Før utleie av et luftfartøy med besetning skal en operatør som er sertifisert i samsvar med denne del, underrette 

vedkommende myndighet. 

ORO.AOC.115 Avtaler om felles rutenummer 

a)  Med forbehold for gjeldende EU-sikkerhetskrav til tredjestatsoperatører og luftfartøyer skal en operatør som er 

sertifisert i samsvar med denne del, inngå en avtale om felles rutenummer med en tredjestatsoperatør bare etter å ha 

1)  kontrollert at tredjestatsoperatøren overholder gjeldende ICAO-standarder, og 

2)  gitt vedkommende myndighet dokumenterte opplysninger som gjør denne myndigheten i stand til å overholde 

ARO.OPS.105. 

b)  Ved gjennomføring av avtalen om felles rutenummer skal operatøren overvåke og regelmessig vurdere om 

tredjestatsoperatøren løpende overholder gjeldende ICAO-standarder. 

c)  Operatøren som er sertifisert i samsvar med denne del, skal ikke selge og utstede billetter for en flyging utført av en 

tredjestatsoperatør dersom tredjestatsoperatøren er omfattet av et driftsforbud i henhold til forordning (EF) 

nr. 2111/2005 eller ikke lenger overholder gjeldende ICAO-standarder. 

ORO.AOC.120 Godkjenninger for å tilby opplæring av kabinbesetning og utstede kabinbesetningsattester 

a)  Dersom operatøren har til hensikt å tilby det opplæringskurset som kreves i vedlegg V (del-CC) i forordning (EF) 

nr. 290/2012, skal operatøren søke om og få en godkjenning utstedt av vedkommende myndighet. For dette formål 

skal søkeren dokumentere oppfyllelse av kravene til gjennomføring av og innhold i opplæringskurset fastsatt i 

CC.TRA.215 og CC.TRA.220 i nevnte vedlegg, og skal overfor vedkommende myndighet oppgi: 

1)  dato for planlagt oppstart av virksomheten, 

2)  relevante personopplysninger og kvalifikasjoner for instruktørene for de opplæringspunktene som skal dekkes, 

3)  navn og adresse til det eller de opplæringsstedene der opplæringen skal foregå,  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/433 

 

4)  en beskrivelse av anleggene, opplæringsmetodene, håndbøkene og de representative innretningene som skal 

brukes, og 

5)  kursplaner og programmer i tilknytning til opplæringskurs. 

b)  Dersom en medlemsstat i samsvar med ARA.CC.200 i vedlegg VI (del-ARA) til forordning (EU) nr. 290/2012 

beslutter at operatører kan godkjennes til å utstede kabinbesetningsattester, skal søkeren i tillegg til bokstav a): 

1)  godtgjøre overfor vedkommende myndighet at: 

i) organisasjonen har den kapasiteten og ansvarligheten som kreves for å utføre denne oppgaven, 

ii) personellet som utfører undersøkelsene, har de rette kvalifikasjonene og er ikke berørt av interessekonflikt, 

og 

2)  framlegge prosedyrene og de angitte vilkårene for å: 

i) gjennomføre undersøkelsen påkrevd ved CC.TRA.220, 

ii) utstede kabinbesetningsattester, og 

iii) framlegge for vedkommende myndighet all relevant informasjon og dokumentasjon knyttet til de attestene 

den skal utstede, og innehaverne av disse, med sikte på nevnte myndighets arkivering, tilsyn og 

håndheving. 

c)  Godkjenningene nevnt i bokstav a) og b) skal angis i driftsspesifikasjonene. 

ORO.AOC.125 Ikke-kommersielle operasjoner med luftfartøyer som AOC-innehaveren har angitt i 

driftsspesifikasjonene 

Innehaveren av et AOC kan utføre ikke-kommersiell transport med et luftfartøy som ellers brukes til kommersiell 

lufttransport som er oppført i driftsspesifikasjonene i vedkommendes AOC, forutsatt at operatøren: 

a)  beskriver disse operasjonene i detalj i driftshåndboken, herunder 

1)  angivelse av gjeldende krav, 

2)  en tydelig angivelse av forskjeller mellom driftsprosedyrer som brukes ved gjennomføring av kommersielle og 

ikke-kommersielle operasjoner, 

3)  en metode for å sikre at alt personell som er involvert i operasjonen, er fullt ut kjent med tilhørende prosedyrer, 

b)  framlegger for vedkommende myndighet de angitte forskjellene mellom driftsprosedyrene nevnt i bokstav a) nr. 2) 

til forhåndsgodkjenning. 

ORO.AOC.130 Overvåking av flygedata — fly 

a)  Operatøren skal fastsette og vedlikeholde et system for overvåking av flygedata som skal være integrert i 

ledelsessystemet, for fly med en største sertifisert startmasse på mer enn 27 000 kg. 

b)  Systemet for overvåking av flygedata skal ikke kunne knyttes til sanksjoner, og det skal ha tilstrekkelig sikkerhet til 

å beskytte datakilden(e). 

ORO.AOC.135 Personellkrav 

a)  I samsvar med ORO.GEN.210 bokstav b) skal operatøren skal utnevne personer som har ansvar for ledelse og 

tilsyn innen følgende områder: 

1)  luftfartsoperasjoner, 

2)  opplæring av besetningen, 

3)  bakkevirksomhet, 

4)  kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med forordning (EF) nr. 2042/2003.  
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b) Tilstrekkelig personell og dets kompetanse 

1)  Operatøren skal ha tilstrekkelig personell til å ivareta planlagt bakkevirksomhet og flyginger. 

2)  Alt personell som er utpekt til eller direkte involvert i bakkevirksomhet eller luftfartoperasjoner, skal 

i) ha relevant opplæring, 

ii) godtgjøre sin kompetanse til å utføre de oppgavene de er utpekt til og 

iii) være kjent med sitt ansvar og forholdet mellom disse oppgavene og operasjonen som helhet. 

c) Tilsyn med personell 

1)  Operatøren skal utnevne et tilstrekkelig antall tilsynsførere, idet det tas hensyn til operatørens organisasjon og 

hvor mange som er ansatt. 

2)  Tilsynsførernes oppgaver og ansvarsområder skal være definert, og andre nødvendige ordninger skal 

tilrettelegges slik at det sikres at de kan ivareta sine tilsynsoppgaver. 

3)  Tilsyn med besetningsmedlemmer og personell som er involvert i virksomheten, skal føres av enkeltpersoner 

med tilstrekkelig erfaring og ferdigheter til å sikre at standardene som er angitt i driftshåndboken, overholdes. 

ORO.AOC.140 Krav til anlegg 

I samsvar med ORO.GEN.215 skal operatøren: 

a)  benytte egnede bakkearbeidsanlegg for å ivareta sikker håndtering av sine flyginger, 

b)  sikre at det ved hovedbasen finnes støtteanlegg som er egnet for operasjonsområdet og typen operasjon, og 

c)  sikre at det ved hver operasjonsbase finnes tilstrekkelig tilgjengelig arbeidsplass for personell hvis arbeid kan 

påvirke flygingenes sikkerhet. Det skal tas hensyn til behovene til bakkepersonell, til personell som arbeider med 

operasjonell kontroll, til lagring og framskaffelse av grunnleggende dokumentasjon og til besetningenes 

reiseplanlegging. 

ORO.AOC.150 Dokumentasjonskrav 

a)  Operatøren skal treffe tiltak for utarbeiding av håndbøker og annen påkrevd dokumentasjon og tilhørende 

endringer. 

b)  Operatøren skal straks kunne distribuere driftsinstrukser og annen informasjon. 

KAPITTEL MLR 

HÅNDBØKER, LOGGBØKER OG JOURNALER 

ORO.MLR.100 Driftshåndbok — generelt 

a)  Operatøren skal utarbeide en driftshåndbok som angitt i punkt 8 b i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  Innholdet i driftshåndboken skal gjenspeile kravene angitt i dette vedlegg, vedlegg IV (del-CAT) og vedlegg V 

(del-SPA), etter hva som er relevant, og skal ikke være i strid med vilkårene i driftsspesifikasjonene i 

godkjenningssertifikatet for luftfartsselskaper (AOC). 

c)  Driftshåndboken kan utstedes i atskilte deler. 

d)  Alt driftspersonell skal ha enkel tilgang til de delene av driftshåndboken som er relevante for deres oppgaver. 

e)  Driftshåndboken skal holdes à ajour. Alt personell skal gjøres oppmerksom på de endringene som er relevante for 

deres oppgaver. 

f)  Hvert besetningsmedlem skal gis et personlig eksemplar av de relevante delene av driftshåndboken som gjelder for 

deres oppgaver. Alle innehavere av en driftshåndbok, eller relevante deler av den, er ansvarlig for å holde den à 

jour med de endringene eller revisjonene som operatøren leverer.  
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g)  For AOC-innehavere gjelder følgende: 

1)  For endringer som skal meldes i samsvar med ORO.GEN.115 bokstav b) og ORO.GEN.130 bokstav c), skal 

operatøren levere de påtenkte endringene til vedkommende myndighet i forkant av ikrafttredelsesdatoen, og 

2)  for endringer i prosedyrer i forbindelse med forhåndsgodkjenningspunkter i samsvar med ORO.GEN.130 skal 

godkjenning innhentes før endringen trer i kraft. 

h)  Uten hensyn til bokstav g) kan disse, dersom det av sikkerhetshensyn kreves umiddelbare endringer eller 

revisjoner, offentliggjøres og gjøres gjeldende umiddelbart, forutsatt at det er søkt om den nødvendige godkjenning. 

i)  Operatøren skal innarbeide alle endringer og revisjoner som vedkommende myndighet krever. 

j)  Operatøren skal sikre at opplysninger som hentes fra godkjente dokumenter, og eventuelle endringer av disse, 

gjenspeiles korrekt i driftshåndboken. Dette er ikke til hinder for at en operatør kan bruke forsiktigere opplysninger 

og prosedyrer i driftshåndboken. 

k)  Operatøren skal sikre at alt personell kan forstå det språket som brukes i de delene av driftshåndboken som gjelder 

deres oppgaver og ansvarsforhold. Innholdet i driftshåndboken skal ha en utforming som gjør at den kan brukes 

uten vanskeligheter, og skal overholder prinsippene om menneskelige faktorer. 

ORO.MLR.101 Driftshåndbok — struktur 

Hovedstrukturen i driftshåndboken skal være som følger: 

a)  Del A: Generelt/grunnleggende, som omfatter alle ikke-typerelaterte driftsmessige retningslinjer, instrukser og 

prosedyrer. 

b)  Del B: Driftsmessige forhold vedrørende luftfartøyet, som omfatter alle typerelaterte instrukser og prosedyrer og tar 

hensyn til alle forskjeller mellom typer/klasser, varianter eller enkeltluftfartøyer som operatøren bruker. 

c)  Del C: Kommersiell lufttransport, som omfatter instrukser og informasjon om rute/rolle/område og 

flyplass/operasjonssted. 

d)  Del D: Opplæring, som omfatter alle instrukser om personellopplæring som kreves for sikker drift. 

ORO.MLR.105 Minsteutstyrsliste 

a)  Det skal utarbeides en minsteutstyrsliste (MEL) som angitt i nr. 8.a.3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, 

basert på den relevante referanseminsteutstyrslisten (MMEL) som definert i dataene fastsatt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1702/2003. 

b)  MEL og eventuelle endringer av denne skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

c)  Operatøren skal endre MEL etter alle relevante endringer i MMEL innenfor akseptable tidsfrister. 

d)  I tillegg til listen over deler skal MEL inneholde: 

1)  en innledning, herunder veiledning og definisjoner for flygebesetninger og vedlikeholdspersonell som benytter 

MEL, 

2)  revisjonsstatus for den MMEL som MEL er basert på, og revisjonsstatus for MEL, 

3)  virkeområde, omfang og formål for MEL. 

e)  Operatøren skal: 

1)  fastsette utbedringsintervaller for hvert instrument, hver utstyrsdel og hver funksjon oppført i MEL som er ute 

av drift. Utbedringsintervallet i MEL skal ikke være mer begrensende enn det tilsvarende utbedringsintervallet i 

MMEL, 

2)  utarbeide et effektivt utbedringsprogram, 

3)  bruke luftfartøyet etter utløpet av utbedringsintervallet angitt i MEL bare dersom: 

i) mangelen er utbedret, eller 

ii) utbedringsintervallet er forlenget i samsvar med bokstav f).  
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f)  Med forbehold for godkjenning fra vedkommende myndighet kan operatøren bruke en prosedyre for 

engangsforlengelse av utbedringsintervaller i kategori B, C og D, forutsatt at: 

1)  forlengelsen av utbedringsintervallet ligger innenfor rammene for MMEL for luftfartøytypen, 

2)  forlengelsen av utbedringsintervallet er høyst av like lang varighet som utbedringsintervallet angitt i MEL, 

3)  forlengelsen av utbedringsintervallet ikke brukes som en normal metode for å gjennomføre utbedring av et 

punkt på MEL, og brukes bare dersom hendelser som ligger utenfor operatørens kontroll, har forhindret 

utbedring, 

4)  en beskrivelse av spesifikke oppgaver og ansvarsområder for å kontrollere forlengelser utarbeides av 

operatøren, 

5)  vedkommende myndighet underrettes om alle forlengelser av det gjeldende utbedringsintervallet, og 

6)  det fastsettes en plan for å gjennomføre utbedringen så tidlig som mulig. 

g)  Operatøren skal utarbeide de drifts- og vedlikeholdsprosedyrene som det vises til i MEL, idet det tas hensyn til de 

drifts- og vedlikeholdsprosedyrene som det vises til i MMEL. Disse prosedyrene skal inngå i operatørens 

driftshåndbøker eller MEL. 

h)  Operatøren skal endre de drifts- og vedlikeholdsprosedyrene som det vises til i MEL, etter en relevant endring i de 

drifts- og vedlikeholdsprosedyrene som det vises til i MMEL. 

i)  Med mindre annet er angitt i MEL, skal operatøren gjennomføre: 

1)  driftsprosedyrene det vises til i MEL ved planlegging av og/eller flyging med den oppførte delen ute av drift, og 

2)  vedlikeholdsprosedyrene det vises til i MEL, før flyging med den oppførte delen ute av drift. 

j)  Med forbehold for spesifikk godkjenning fra vedkommende myndighet i hvert enkelt tilfelle kan operatøren fly et 

luftfartøy med instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner ute av drift utenfor begrensningene i MEL, men innenfor 

begrensingene i MMEL, forutsatt at: 

1)  de aktuelle instrumentene, utstyrsdelene eller funksjonene ligger innenfor rammene av MMEL som definert i de 

dataene som er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003, 

2)  godkjenningen ikke brukes som en normal metode for å gjennomføre drift utenfor begrensningene i godkjent 

MEL, og brukes bare dersom hendelser som ligger utenfor operatørens kontroll, har forhindret samsvar med 

MEL, 

3)  operatøren utarbeider en beskrivelse av spesifikke oppgaver og ansvarsområder for å kontrollere driften av 

luftfartøyet i henhold til slik godkjenning, og 

4)  det utarbeides en plan for å utbedre instrumenter, utstyrsdeler eller funksjoner som er ute av drift, eller for å 

gjenoppta driften av luftfartøyet i samsvar med begrensningene i MEL, så tidlig som mulig. 

ORO.MLR.110 Reisedagbok 

Opplysninger om luftfartøyet, dets besetning og hver reise skal registreres for hver flyging, eller serie flyginger, eller i 

form av en reisedagbok eller tilsvarende. 

ORO.MLR.115 Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Dokumentasjonen om virksomheten nevnt i ORO.GEN.200 skal oppbevares i minst fem år. 

b)  Følgende opplysninger som brukes til forberedelse og gjennomføring av en flyging, og tilhørende rapporter, skal 

oppbevares i tre måneder: 

1)  driftsreiseplanen, dersom dette er relevant, 

2)  ruteavhengig(e) melding(er) til flygere (NOTAM) og orienteringsdokumentasjon for luftfartsinformasjons-

tjenester (AIS), dersom den er redigert av operatøren, 



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/437 

 

3)  masse- og balansedokumentasjon, 

4)  underretning om særlig last, herunder skriftlig informasjon til fartøysjefen om farlig gods, 

5)  reisedagbok eller tilsvarende, og 

6)  flygerapport(er) for registrering av opplysninger om hendelser, eller hendelser som fartøysjefen anser som 

nødvendige å rapportere eller registrere. 

c)  Personelldokumentasjon skal oppbevares i følgende tidsrom: 

Flygebesetningssertifikat og kabinbesetningsattest Så lenge besetningsmedlemmet utøver sine særskilte 

rettigheter etter sertifikatet eller attesten hos 

luftfartøyoperatøren 

Besetningsmedlemmers opplæring, kontroll og kvalifi-

kasjoner 

3 år 

Dokumentasjon av besetningsmedlemmers aktuelle 

erfaring 

15 måneder 

Besetningsmedlemmers rute- og flyplass-/område-

kunnskap, dersom det er relevant 

3 år 

Opplæring i farlig gods, dersom det er relevant 3 år 

Opplærings-/kvalifikasjonsjournaler for annet personell 

som det kreves et opplæringsprogram for 

De to seneste opplæringsjournalene 

d)  Operatøren skal: 

1)  ajourføre registre over all opplæring, kontroll og kvalifikasjoner for hvert besetningsmedlem, som fastsatt i del-

ORO, og 

2)  på anmodning stille slike registre til rådighet for vedkommende besetningsmedlem. 

e)  Operatøren skal oppbevare opplysningene som brukes til forberedelse og gjennomføring av en flyging, og 

opplæringsjournaler for personell, selv om operatøren ikke lenger er operatør av dette luftfartøyet eller arbeidsgiver 

for dette besetningsmedlemmet, forutsatt at dette er innenfor tidsfristene fastsatt i bokstav c). 

f)  Dersom et besetningsmedlem blir besetningsmedlem for en annen operatør, skal operatøren stille 

besetningsmedlemmets journaler til rådighet for den nye operatøren, forutsatt at dette er innenfor tidsfristene 

fastsatt i bokstav c). 

KAPITTEL SEC 

SIKKERHET 

ORO.SEC.100.A Sikkerhet i førerkabinen 

a)  I et fly som er utstyrt med dør til førerkabinen, skal det være mulig å låse denne døren, og det skal finnes 

hjelpemidler som kabinbesetningen kan benytte for å varsle flygebesetningen ved mistenkelig aktivitet eller brudd 

på sikkerhetsregler i kabinen. 

b)  Alle passasjerfly med en største sertifiserte startmasse på over 45 500 kg eller med MOPSC på over 60 som er 

engasjert i kommersiell transport av passasjerer, skal være utstyrt med en godkjent dør til førerkabinen som kan 

låses og låses opp fra begge flygerplasser, og som er slik utformet at den oppfyller gjeldende luftdyktighetskrav. 

c)  I alle fly som er utstyrt med en dør til førerkabinen i samsvar med bokstav b) ovenfor: 

1)  skal denne døren låses før motorene startes før start, og den skal være låst når det kreves i henhold til 

sikkerhetsprosedyrer eller av fartøysjefen, inntil motorene stanses etter landing, unntatt når det anses som 

nødvendig for autorisert personell å komme inn eller gå ut i samsvar med det nasjonale programmet for sivil 

luftfartssikkerhet, 

2)  skal det finnes hjelpemidler til overvåking, fra begge flygerplasser, av hele området utenfor førerkabinen for å 

identifisere personer som ber om å få adgang, og for å oppdage mistenkelig atferd eller en mulig trussel. 
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ORO.SEC.100.H Sikkerhet i førerkabinen 

Dersom det er montert en dør til førerkabinen i et helikopter som flys med sikte på å frakte passasjerer, skal den kunne 

låses innenfra i førerkabinen for å hindre ulovlig adgang. 

KAPITTEL FC 

FLYGEBESETNING 

ORO.FC.005 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes krav som skal oppfylles av en operatør som driver kommersiell lufttransport, i forbindelse 

med flygebesetningers opplæring, erfaring og kvalifikasjoner. 

ORO.FC.100 Flygebesetningens sammensetning 

a)  Sammensetningen av og antallet flygebesetningsmedlemmer på angitte plasser skal ikke være lavere enn 

minstekravet som er angitt i luftfartøyets flygehåndbok, eller driftsbegrensningene som er fastsatt for luftfartøyet. 

b)  Flygebesetningen omfatter tilleggsmedlemmer dersom driftstypen krever det, og skal ikke være mindre enn det 

antallet som er angitt i driftshåndboken. 

c)  Alle flygebesetningsmedlemmer skal inneha et sertifikat og rettigheter som er utstedt eller godkjent i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(1), og som er relevant for de oppgavene de pålegges. 

d)  Flygebesetningsmedlemmet kan under flyging bli avløst fra sine plikter ved betjeningsinnretningene av et annet 

kvalifisert flygebesetningsmedlem. 

e)  Dersom operatøren engasjerer flygebesetningsmedlemmer som arbeider frilans eller deltid, skal operatøren 

kontrollere at alle gjeldende krav i dette kapittel og de relevante delene av vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) 

nr. 1178/2011, herunder kravene til aktuell erfaring, er oppfylt, idet det tas hensyn til alle tjenester som 

flygebesetningsmedlemmer har levert til andre operatører, særlig for å bestemme: 

1)  samlet antall luftfartøytyper eller varianter som er i drift, og 

2)  gjeldende flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. 

ORO.FC.105 Utpeking av fartøysjef 

a)  I samsvar med punkt 8.e i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 skal en flyger i flygebesetningen som er 

kvalifisert som fartøysjef i samsvar med vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011, utpekes av 

operatøren som fartøysjef. 

b)  Operatøren skal bare utpeke et flygebesetningsmedlem til å fungere som fartøysjef dersom vedkommende har 

1)  nådd minstenivået for erfaring angitt i driftshåndboken, 

2)  tilstrekkelig kunnskap om ruten eller området som skal flys, og om flyplassene, herunder alternative flyplasser, 

innretninger og prosedyrer som skal anvendes, 

3)  for besetningssamarbeid har fullført en operatørs fartøysjefkurs ved oppgradering fra styrmann til fartøysjef. 

c)  Fartøysjefen eller flygeren som gjennomføringen av flygingen kan bli delegert til, skal ha hatt innledende 

tilvenningsflygeopplæring for den ruten eller det området som skal flys, og om flyplasser, innretninger og 

prosedyrer som skal brukes. Denne kunnskapen om rute/område og flyplass skal vedlikeholdes ved minst én 

flyging på ruten eller området eller til flyplassen i løpet av et tidsrom på tolv måneder. 

d)  For fly i ytelsesklasse B som er involvert i kommersiell lufttransport etter VFR om dagen, får bokstav c) ikke 

anvendelse.  

  

(1) EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1. 
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ORO.FC.110 Flymaskinist 

Dersom en egen flymaskinistplass er integrert i flyets konstruksjon, skal flygebesetningen omfatte et medlem som er 

tilstrekkelig kvalifisert i samsvar med gjeldende nasjonale regler. 

ORO.FC.115 Opplæring i forvaltning av besetningsressurser (CRM – crew resource management) 

a)  Før flygingen skal flygebesetningsmedlemmet ha fått CRM-opplæring som er relevant for vedkommendes rolle, 

som angitt i driftshåndboken. 

b)  Deler av CRM-opplæringen skal inngå i opplæringen for luftfartøytypen eller -klassen, den periodiske opplæringen 

samt i fartøysjefkurset. 

ORO.FC.120 Operatørens omstillingsopplæring 

a)  For fly- eller helikopteroperasjoner skal flygebesetningsmedlemmet fullføre operatørens omstillingsopplæring før 

linjeflyging uten tilsyn begynnes: 

1)  ved bytte til en luftfartøytype der det kreves ny type- eller klasserettighet, eller 

2)  ved engasjement hos annen operatør. 

b)  Operatørens omstillingsopplæring skal omfatte opplæring på det utstyret som er montert på luftfartøyet, i den grad 

det er relevant for flygebesetningsmedlemmenes roller. 

ORO.FC.125 Differanseopplæring og tilvenningsopplæring 

a)  Flygebesetningsmedlemmer skal fullføre differanseopplæring eller tilvenningsopplæring når det kreves ved vedlegg 

I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011, og ved endring av utstyr eller prosedyrer som krever 

tilleggskunnskap om typer eller varianter som er i drift. 

b)  Driftshåndboken skal angi når slik differanseopplæring eller tilvenningsopplæring er påkrevd. 

ORO.FC.130 Periodisk opplæring og kontroll 

a)  Hvert flygebesetningsmedlem skal fullføre årlig periodisk opplæring og bakkeopplæring som er relevant for den 

luftfartøytypen eller -varianten som vedkommende tjenestegjør på, herunder opplæring i plassering og bruk av alt 

nød- og sikkerhetsutstyr om bord. 

b)  Hvert flygebesetningsmedlem skal regelmessig kontrolleres for å dokumentere sin kompetanse i utførelsen av 

prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

ORO.FC.135 Flygere kvalifisert til å tjenestegjøre i begge flygerseter 

Flygebesetningsmedlemmer som kan bli pålagt å tjenestegjøre i begge flygerseter, skal gjennomføre nødvendig 

opplæring og kontroll som angitt i driftshåndboken. 

ORO.FC.140 Tjeneste på flere enn én type eller variant 

a)  Flygebesetningsmedlemmer som tjenestegjør på mer enn én luftfartøytype eller -variant, skal oppfylle kravene 

fastsatt i dette kapittel for hver type eller variant, med mindre godskriving knyttet til kravene til opplæring, kontroll 

og aktuell erfaring er definert i dataene som er fastsatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003, for de 

relevante typene eller variantene. 

b)  Egnede prosedyrer og/eller operasjonelle begrensninger skal angis i driftshåndboken for all tjeneste på flere enn én 

type eller variant. 

ORO.FC.145 Undervisning 

a)  All opplæring som kreves i dette kapittel, skal utføres: 

1)  i samsvar med opplæringsprogrammene og studieplaner som er fastsatt av operatøren i driftshåndboken, 

2)  av personell med relevante kvalifikasjoner. Når det gjelder flyge- og flysimuleringsopplæring og -kontroll, skal 

det personellet som gir opplæringen og utfører kontrollene, være kvalifisert i samsvar med vedlegg I (del-FCL) 

til forordning (EU) nr. 1178/2011.  
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b)  Ved utarbeiding av opplæringsprogrammer og studieplaner skal operatøren ta med de obligatoriske delene for den 

relevante typen som definert i dataene utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003. 

c)  Opplærings- og kontrollprogrammer, herunder studieplaner og bruk av individuelle opplæringsinnretninger for 

flysimulering (FSTD), skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

d)  FSTD skal i størst mulig grad være lik det luftfartøyet som operatøren bruker. Forskjellene mellom FSTD og 

luftfartøyet skal beskrives og behandles ved en orientering eller opplæring, etter hva som er relevant. 

e)  Operatøren skal utarbeide et system for tilstrekkelig kontroll av endringer i FSTD, og for å sikre at disse endringene 

ikke påvirker opplæringsprogrammenes tilstrekkelighet. 

ORO.FC.200 Flygebesetningens sammensetning 

a)  Det skal ikke være mer enn ett flygebesetningsmedlem uten erfaring i noen flygebesetning. 

b)  Fartøysjefen kan delegere gjennomføringen av flygingen til en annen flyger som er behørig kvalifisert i samsvar 

med vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011, forutsatt at kravene i ORO.FC.105 bokstav b) nr. 1, 

bokstav b) nr. 2 og bokstav c) er oppfylt. 

c)  Særlige krav til flyginger i henhold til instrumentflygeregler (IFR) eller om natten. 

1)  Flygebesetningen skal minst bestå av to flygere på alle turbopropelldrevne fly med en største godkjente 

passasjersetekapasitet (MOPSC) på mer enn ni og på alle turbojetfly. 

2)  Andre fly enn dem som er omfattet av bokstav c) nr. 1), skal flys med en besetning med minst to flygere, med 

mindre kravene i ORO.FC.202 er oppfylt; i så fall kan de flys med én flyger. 

d)  Særlige krav ved helikopterflyginger 

1)  For helikopterflyginger med MOPSC på mer enn 19, og for flyginger i henhold til IFR med helikoptre med 

MOPSC på mer enn 9, skal 

i) besetningen bestå av minst to flygere, og 

ii) fartøysjefen være innehaver av et trafikkflygersertifikat for helikopter (ATPL)(H) med en 

instrumentrettighet som er utstedt i samsvar med vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

2)  Flyginger som ikke omfattes av bokstav d) nr. 1), kan utføres av én flyger i henhold til IFR eller om natten 

dersom kravene i ORO.FC.202 er oppfylt. 

ORO.FC.A.201 Flygebesetningsmedlemmers avløsning under flyging 

a)  Fartøysjefen kan delegere gjennomføringen av flygingen til 

1)  en annen kvalifisert fartøysjef eller, 

2)  bare for flyginger over flygenivå (FL) 200, en flyger som minst har følgende kvalifikasjoner: 

i) ATPL, 

ii) omstillingsopplæring og kontroll (herunder typerettighetsopplæring) i samsvar med ORO.FC.220, 

iii) all periodisk opplæring og kontroll i samsvar med ORO.FC.230 og ORO.FC.240, 

iv) kjennskap til rute/område og flyplass i samsvar med ORO.FC.105. 

b)  Styrmannen kan avløses av 

1)  en annen kvalifisert flyger, 

2)  bare for operasjoner over FL 200, en avløsningsstyrmann som minst har følgende kvalifikasjoner: 

i) gyldig trafikkflygersertifikat (CPL) med instrumentflygerettighet,  
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ii) omstillingsopplæring og kontroll, herunder typerettighetsopplæring, i samsvar med ORO.FC.220, unntatt 

kravet om start- og landingsopplæring, 

iii) periodisk opplæring og kontroll i samsvar med ORO.FC.230, unntatt kravet om start- og 

landingsopplæring. 

c)  En flymaskinist kan avløses under flyging av et besetningsmedlem som er behørig kvalifisert i samsvar med 

gjeldende nasjonale regler. 

ORO.FC.202 Flyginger med én flyger i henhold til IFR eller om natten 

For å kunne fly i henhold til IFR om natten med en minste flygebesetning på én flyger, som fastsatt i ORO.FC.200 

bokstav c) nr. 2) og bokstav d) nr. 2), skal følgende krav oppfylles: 

a)  Operatøren skal i driftshåndboken inkludere flygeres program for omstilling og periodisk opplæring, som omfatter 

tilleggskravene til flyging med én flyger. Flygeren skal ha gjennomført opplæring i operatørens prosedyrer, særlig 

med hensyn til: 

1)  motorbetjening og håndtering av motorene i nødssituasjoner, 

2)  bruk av kontrollister for prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner, 

3)  kommunikasjon med flygekontroll (ATC), 

4)  prosedyrer ved avgang og innflyging, 

5)  styring av autopilot, dersom relevant, 

6)  bruk av forenklet underveisdokumentasjon, 

7)  administrasjon av besetningsressurser (CRM) med én flyger. 

b)  De gjentatte kontrollene som kreves i henhold til ORO.FC.230, skal utføres i enkeltflygerrollen på den relevante 

typen eller klassen av luftfartøy under forhold som er representative for operasjonen. 

c)  For flyginger i henhold til IFR skal flygeren ha 

1)  minst 50 timer flygetid i henhold til IFR på den relevante typen eller klassen av fly, hvorav 10 timer som 

fartøysjef, og 

2)  i løpet av de foregående 90 dagene ha gjennomført på den relevante typen eller klassen av fly: 

i) fem IFR-flyginger, herunder tre instrumentinnflyginger, i enkeltflygerrolle, eller 

ii) en IFR-instrumentinnflygingsprøve. 

d)  For flyginger om natten skal flygeren ha: 

1)  minst 15 timer flygetid om natten, som kan inkluderes i de 50 timene flygetid i henhold til IFR i bokstav c)  

nr. 1), og 

2)  i løpet av de foregående 90 dagene ha gjennomført på den relevante typen eller klassen av fly: 

i) tre starter og landinger om natten i enkeltflygerrolle, eller 

ii) start- og landingsprøve om natten. 

e)  For helikopterflyginger i henhold til IFR skal flygeren ha: 

1)  25 timer samlet IFR-flygeerfaring i det relevante operasjonelle miljøet, og 

2)  25 timer flygeerfaring som enkeltflyger på den spesifikke helikoptertypen, godkjent for enkeltflyger-IFR, 

hvorav 10 timer kan flys under tilsyn, herunder fem sektorer med IFR linjeflyging under tilsyn med bruk av 

enkeltflygerprosedyrer, og  



Nr. 62/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

3)  gjennomført i løpet av de siste 90 dagene: 

i) fem IFR-flyginger som enkeltflyger, herunder tre instrumentinnflyginger, utført på et helikopter som er 

godkjent for dette formål, eller 

ii) en IFR-instrumentinnflygingsprøve som enkeltflyger på den relevante helikoptertypen, flygeopplæringsinn-

retning (FTD) eller flysimulator (FFS). 

ORO.FC.205 Fartøysjefkurs 

a)  For fly- og helikopteroperasjoner skal fartøysjefkurset omfatte minst følgende: 

1)  opplæring i en FSTD, som omfatter linjeflygingstrening (LOFT) og/eller flygeopplæring, 

2)  operatørens ferdighetskontroll som fartøysjef, 

3)  opplæring i fartøysjefens ansvarsområder, 

4)  linjetrening som fartøysjef under tilsyn i minst 

i) ti flysektorer for fly, og 

ii) ti timer, herunder minst ti flysektorer for helikoptre, 

5)  gjennomføring av en linjekontroll som fartøysjef og demonstrasjon av tilstrekkelig kunnskap om ruten eller 

området som skal flys, og om flyplassene, herunder alternative flyplasser, innretningene og prosedyrene som 

skal brukes og 

6)  administrasjon av besetningsressurser (CRM). 

ORO.FC.215 Operatørens grunnleggende opplæring i administrasjon av besetningsressurser (CRM) 

a)  Flygebesetningsmedlemmet skal ha fullført grunnleggende CRM-opplæring før linjeflyging uten tilsyn begynnes. 

b)  Grunnleggende CRM-opplæring skal gis av minst én behørig kvalifisert CRM-instruktør som kan bistås av 

sakkyndige for å gå nærmere inn på bestemte områder. 

c)  Dersom flygebesetningsmedlemmet ikke tidligere har fått teoretisk opplæring om menneskelige faktorer opp til 

ATPL-nivå, skal vedkommende før eller i kombinasjon med grunnleggende CRM-opplæring gjennomføre et 

teoretisk kurs som tilbys av operatøren og bygger på studieplanen for menneskelig prestasjon og begrensninger for 

ATPL, som fastsatt i vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

ORO.FC.220 Operatørens omstillingsopplæring og kontroll 

a)  CRM-opplæring skal være integrert i operatørens omstillingsopplæringskurs. 

b)  Etter å ha begynt operatørens omstillingskurs skal flygebesetningsmedlemmet ikke utpekes til flygetjeneste på en 

annen type eller klasse luftfartøy før kurset er fullført eller avsluttet. Besetningsmedlemmer som bare betjener fly i 

ytelsesklasse B, kan utpekes til flyginger på andre flytyper i ytelsesklasse B under omstillingskurs, i den grad det er 

nødvendig for å opprettholde driften. 

c)  Hvor mye opplæring som kreves av flygebesetningsmedlemmet for operatørens omstillingskurs, skal bestemmes i 

samsvar med standardene for kvalifikasjon og erfaring angitt i driftshåndboken, idet det tas hensyn til 

vedkommendes tidligere opplæring og erfaring. 

d)  Besetningsmedlemmet skal gjennomføre: 

1)  operatørens ferdighetskontroll og opplæring i bruk og kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr før linjeflyging under 

tilsyn (LIFUS) påbegynnes, og 

2)  linjekontrollen etter gjennomført linjeflyging under tilsyn. For fly i ytelsesklasse B kan LIFUS utføres på 

ethvert fly i den relevante klassen.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/443 

 

e)  For fly skal flygere som er tildelt en typerettighet basert på et kurs uten flygetid (ZFTT): 

1)  begynne linjeflyging under tilsyn senest 21 dager etter gjennomført ferdighetsprøve eller etter relevant 

opplæring gitt av operatøren. Innholdet i denne opplæringen skal beskrives i driftshåndboken, 

2)  gjennomføre seks starter og landinger i en FSTD senest 21 dager etter gjennomført ferdighetsprøve under tilsyn 

av en typerettighetsinstruktør for fly (TRI(A)) som sitter i det andre flygersetet. Antall starter og landinger kan 

reduseres dersom godskriving er definert i dataene som er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1702/2003. Dersom disse startene og landingene ikke er gjennomført innen 21 dager, skal operatøren gi 

oppfriskningsopplæring. Innholdet i denne opplæringen skal beskrives i driftshåndboken, 

3)  gjennomføre de første fire startene og landingene under LIFUS i flyet under tilsyn av en TRI(A) som sitter i det 

andre flygersetet. Antall starter og landinger kan reduseres dersom godskriving er definert i dataene som er 

utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003. 

ORO.FC.230 Periodisk opplæring og kontroll 

a)  Hvert flygebesetningsmedlem skal gjennomføre periodisk opplæring og kontroll som er relevant for typen eller 

varianten av luftfartøy som vedkommende tjenestegjør på. 

b) Operatørens ferdighetskontroll 

1)  Hvert flygebesetningsmedlem skal gjennomføre operatørens ferdighetskontroller som medlem av en vanlig fullt 

bemannet flygebesetning for å dokumentere sin kompetanse i utførelsen av prosedyrer for normale situasjoner, 

unormale situasjoner og nødssituasjoner. 

2)  Dersom det er krav om at flygebesetningsmedlemmet skal kunne tjenestegjøre i henhold til IFR, skal 

operatørens ferdighetskontroll gjennomføres uten utvendig visuell referanse, etter hva som er relevant. 

3)  Gyldighetstiden for operatørens ferdighetskontroll er seks kalendermåneder. For VFR-flyginger om dagen med 

fly i ytelsesklasse B som foregår i sesonger som ikke lengre enn åtte påfølgende måneder, er det tilstrekkelig 

med én ferdighetskontroll hos operatøren. Ferdighetskontrollen skal gjennomføres før kommersiell lufttransport 

påbegynnes. 

4)  Et flygebesetningsmedlem som deltar i flyginger om dagen og langs ruter der det navigeres etter visuelle 

landemerker med et annet helikopter enn et motordrevet, teknisk komplisert helikopter, kan gjennomføre 

operatørens ferdighetskontroll på bare én av de relevante typene som innehas. Operatørens ferdighetskontroll 

skal hver gang gjennomføres på den typen som det er lengst siden sist ble benyttet i ferdighetskontrollen. De 

relevante helikoptertypene som kan grupperes i forbindelse med operatørens ferdighetskontroll, skal angis i 

driftshåndboken. 

5)  Uten hensyn til ORO.FC.145 bokstav a) nr. 2 kan kontrollen, for flyging med andre helikoptre enn 

motordrevne, teknisk kompliserte helikoptre om dagen og langs ruter der det navigeres etter visuelle 

landemerker, og fly i ytelsesklasse B, gjennomføres av en kvalifisert fartøysjef som er utnevnt av operatøren, og 

som har fått opplæring i CRM-begreper og vurdering av CRM-ferdigheter. Operatøren skal underrette 

vedkommende myndighet om de utnevnte personene. 

c) Linjekontroll 

1)  Hvert flygebesetningsmedlem skal gjennomføre en linjekontroll på luftfartøyet for å dokumentere sin 

kompetanse i utførelsen av normal linjedrift som beskrevet i driftshåndboken. Gyldighetstiden for en 

linjekontroll er tolv kalendermåneder. 

2)  Uten hensyn til ORO.FC.145 bokstav a) nr. 2 kan linjekontroller gjennomføres av en kvalifisert fartøysjef som 

er utnevnt av operatøren, og som er opplært i CRM-prinsipper og vurdering av CRM-ferdigheter. 

d) Opplæring i bruk og kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr 

 Hvert flygebesetningsmedlem skal gjennomføre opplæring og kontroll med hensyn til plassering og bruk av alt 

nød- og sikkerhetsutstyr om bord. Gyldighetstiden for en kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr er tolv 

kalendermåneder. 

e) CRM-opplæring 

1)  CRM-elementer skal integreres i alle relevante faser av den periodiske opplæringen. 

2)  Hvert flygebesetningsmedlem skal gjennomgå en egen modulbasert CRM-opplæring. Alle de viktigste emnene 

i CRM-opplæringen skal dekkes av modulbaserte opplæringsøkter fordelt så jevnt som mulig over et tidsrom på 

tre år.  
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f)  Hvert flygebesetningsmedlem skal gjennomgå opplæring og flygeopplæring i en FSTD eller et luftfartøy, eller en 

kombinasjon av FSTD- og luftfartøyopplæring, minst hver 12. kalendermåned. 

g)  Gyldighetstidene nevnt i bokstav b) nr. 3, bokstav c) og bokstav d) regnes fra utgangen av den måneden kontrollen 

ble gjennomført. 

h)  Dersom opplæringen eller kontrollene som kreves ovenfor, er gjennomført innenfor de tre siste månedene av 

gyldighetstiden, regnes den nye gyldighetsperioden fra den opprinnelige utløpsdatoen. 

ORO.FC.235 Flygere kvalifisert til å tjenestegjøre i begge flygerseter 

a)  Fartøysjefer med oppgaver som krever at de tjenestegjør i begge flygerseter og utfører oppgaver som styrmann, 

eller fartøysjefer som skal forestå opplæring eller utføre plikter, skal gjennomføre tilleggsopplæring og kontroll 

som angitt i driftshåndboken. Kontrollen kan gjennomføres samtidig med operatørens ferdighetskontroll angitt i 

ORO.FC.230 bokstav b). 

b)  Tilleggsopplæringen og kontrollen skal omfatte minst følgende: 

1)  en motorsvikt under start, 

2)  innflyging og avbrutt innflyging med én motor ute av drift, og 

3)  landing med én motor ute av drift. 

c)  For helikoptre skal fartøysjefer også gjennomføre ferdighetskontroller fra venstre og høyre sete i atskilte 

ferdighetskontroller, forutsatt at fartøysjefen gjennomfører sin opplæring eller kontroll fra det setet vedkommende 

vanligvis bruker, dersom ferdighetskontrollen for typerettigheter kombineres med operatørens ferdighetskontroll. 

d)  Dersom manøvrer med motor ute av drift gjennomføres i et luftfartøy, skal motorsvikten simuleres. 

e)  Ved flyging fra styrmanns sete skal dessuten kontrollene som kreves i ORO.FC.230 for tjenestegjøring i 

fartøysjefens sete, være gyldige og ajourført. 

f)  En flyger som avløser fartøysjefen, skal samtidig med operatørens ferdighetskontroller angitt i ORO.FC.230 

bokstav 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, kan øvelsen utføres fra et hvilket som helst 

av setene. 

g)  En annen flyger enn fartøysjefen som sitter i fartøysjefens sete, skal samtidig med operatørens ferdighetskontroller 

angitt i ORO.FC.230 bokstav b) demonstrere utførelse av øvelser og prosedyrer som er fartøysjefens ansvar når 

vedkommende fungerer som flygerkontrollør. Dersom forskjellene mellom venstre og høyre sete ikke er betydelige, 

kan øvelsen utføres fra et hvilket som helst av setene. 

ORO.FC.240 Tjeneste på flere enn én type eller variant 

a)  Prosedyrene eller de operasjonelle begrensningene for tjeneste på mer enn én type eller variant som er fastsatt i 

driftshåndboken og godkjent av vedkommende myndighet, skal omfatte: 

1)  laveste erfaringsnivå for flygebesetningsmedlemmer, 

2)  laveste erfaringsnivå på en type eller variant før opplæring på og flyging med 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 annen type eller variant, og 

4)  alle relevante krav til aktuell erfaring for hver type eller variant. 

b)  Dersom et flygebesetningsmedlem fører både helikoptre og fly, skal vedkommende føre bare én flytype og én 

helikoptertype. 

c)  Bokstav a) gjelder ikke for operasjoner med fly i ytelsesklasse B dersom de er begrenset til enkeltflygerklasser på 

stempelmotorfly i henhold til VFR om dagen. Bokstav b) gjelder ikke for operasjoner med fly i ytelsesklasse B 

dersom disse er begrenset til enkeltflygerklasser på stempelmotorfly.  
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ORO.FC.A.245 Alternativt opplærings- og kvalifiseringsprogram 

a)  En flyoperatør som har relevant erfaring, kan erstatte ett eller flere av følgende krav til opplæring og kontroll for 

flygebesetning med et alternativt opplærings- og kvalifiseringsprogram (ATQP – alternative training and 

qualification programme) som er godkjent av myndigheten: 

1)  SPA.LVO.120 om opplæring og kvalifikasjoner for flygebesetningen, 

2)  omstillingsopplæring og kontroll, 

3)  differanseopplæring og tilvenningsopplæring, 

4)  fartøysjefkurs, 

5)  periodisk opplæring og kontroll, og 

6)  tjeneste på mer enn én type eller variant. 

b)  ATQP skal inneholde opplæring og kontroll som fastsetter og opprettholder minst et ferdighetsnivå som tilsvarer 

det som oppnås gjennom samsvar med bestemmelsene i ORO.FC.220 og ORO.FC.230. Ferdighetsnivået i 

opplæringen og kvalifikasjonene for flygebesetningen skal påvises før vedkommende myndighet gir ATQP-

godkjenning. 

c)  En operatør som søker om en ATQP-godkjenning, skal framlegge en gjennomføringsplan for vedkommende 

myndighet, herunder en beskrivelse av det ferdighetsnivået i opplæringen og kvalifikasjonene for flygebesetningen 

som skal oppnås. 

d)  I tillegg til kontrollene som kreves i ORO.FC.230 og FCL.060, skal hvert flygebesetningsmedlem gjennomføre en 

linjeorientert evaluering (LOE) i en FSTD. Gyldighetstiden for en LOE er tolv kalendermåneder. Gyldighetstiden 

regnes fra utgangen av den måneden da kontrollen ble gjennomført. Dersom LOE er gjennomført innenfor de tre 

siste månedene av gyldighetstiden, regnes den nye gyldighetstiden fra den opprinnelige utløpsdatoen. 

e)  Etter to års drift med et godkjent ATQP kan operatøren med godkjenning fra vedkommende myndighet forlenge 

gyldighetstiden for kontrollene i ORO.FC.230 som følger: 

1)  Operatørens ferdighetskontroll til tolv kalendermåneder. Gyldighetstiden regnes fra utgangen av den måneden 

da kontrollen ble gjennomført. Dersom kontrollen er gjennomført innenfor de tre siste månedene av 

gyldighetstiden, regnes den nye gyldighetstiden fra den opprinnelige utløpsdatoen. 

2)  Linjekontroll til 24 kalendermåneder. Gyldighetstiden regnes fra utgangen av den måneden da kontrollen ble 

gjennomført. Dersom kontrollen er gjennomført innenfor de seks siste månedene av gyldighetstiden, regnes den 

nye gyldighetstiden fra den opprinnelige utløpsdatoen. 

3)  Kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr til 24 kalendermåneder. Gyldighetstiden regnes fra utgangen av den 

måneden da kontrollen ble gjennomført. Dersom kontrollen er gjennomført innenfor de seks siste månedene av 

gyldighetstiden, regnes den nye gyldighetstiden fra den opprinnelige utløpsdatoen. 

ORO.FC.A.250 Fartøysjefer som er CPL(A)-innehavere 

a)  En innehaver av en CPL(A) (fly) kan tjenestegjøre som fartøysjef i kommersiell lufttransport på et fly med én 

flyger bare dersom 

1)  vedkommende har minst 500 timer flygetid på fly eller er innehaver av en gyldig instrumentflygingsrettighet 

ved befordring av passasjerer i henhold til VFR utenfor en radius på 50 NM (90 km) fra en avgangsflyplass, 

eller 

2)  vedkommende har minst 700 timer flygetid på fly, herunder 400 timer som fartøysjef, ved flyging med en 

flermotorstype i henhold til IFR. Disse timene skal omfatte 100 timer i henhold til IFR og 40 timer med 

flermotorsflyginger. De 400 timene som fartøysjef kan erstattes med flygetid som styrmann i et etablert 

besetningssystem med flere flygere som angitt i driftshåndboken, basert på at to timer som styrmann tilsvarer én 

time som fartøysjef. 

b)  For VFR-flyginger med fly i ytelsesklasse B om dagen får bokstav a) nr. 1) ikke anvendelse.  
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ORO.FC.H.250 Fartøysjefer som er CPL(H)-innehavere 

a)  En innehaver av CPL(H) (helikopter) kan tjenestegjøre som fartøysjef i kommersiell lufttransport på et helikopter 

med én flyger bare dersom 

1)  vedkommende har ved flyging i henhold til IFR minst 700 timer samlet flygetid på helikoptre, herunder 300 

timer som fartøysjef. Disse timene skal omfatte 100 timer i henhold til IFR. De 300 timene som fartøysjef kan 

erstattes med flygetid som styrmann i et etablert besetningssystem med flere flygere som angitt i 

driftshåndboken, basert på at to timer som styrmann tilsvarer én time som fartøysjef, 

2)  vedkommende, ved flyging under værforhold for visuell flyging (VMC) om natten, har: 

i) en gyldig instrumentflygingsrettighet, eller 

ii) 300 timer flygetid på helikoptre, herunder 100 timer som fartøysjef og 10 timer som flyger om natten. 

KAPITTEL CC 

KABINBESETNING 

ORO.CC.005 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes de kravene som operatøren skal oppfylle ved drift av et luftfartøy med kabinbesetning. 

AVSNITT 1 

Generelle krav 

ORO.CC.100 Kabinbesetningens antall og sammensetning 

a)  Kabinbesetningens antall og sammensetning skal fastsettes i samsvar med 7.a. i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008, idet det tas hensyn til faktorer eller omstendigheter ved den bestemte flygingen som skal utføres. 

Minst ett kabinbesetningsmedlem skal tjenestegjøre ved drift av luftfartøyer med MOPSC på over 19 ved 

befordring av én eller flere passasjerer. 

b)  For å oppfylle kravene i bokstav a) skal minsteantallet kabinbesetningsmedlemmer være det høyeste av følgende to 

tall: 

1)  det antallet kabinbesetningsmedlemmer som er fastsatt ved sertifiseringen av luftfartøyet i samsvar med de 

relevante sertifiseringsspesifikasjonene, for den kabinkonfigurasjonen som operatøren bruker for luftfartøyet, 

eller 

2)  dersom tallet i nr. 1) ikke er fastsatt, det antallet kabinbesetningsmedlemmer som er fastsatt ved sertifiseringen 

av luftfartøyet etter største sertifiserte passasjerkapasitet, minus 1 for hvert hele multiplum av 50 passasjerseter 

som den kabinkonfigurasjonen som operatøren bruker for luftfartøyet, er mindre enn den største sertifiserte 

setekapasiteten, eller 

3)  ett kabinbesetningsmedlem for hvert 50. passasjersete eller brøkdel av 50 passasjerseter installert på samme 

dekk i luftfartøyet som skal brukes. 

c)  For flyginger der flere enn ett kabinbesetningsmedlem tjenestegjør, skal operatøren utpeke ett 

kabinbesetningsmedlem som ansvarlig overfor fartøysjefen. 

ORO.CC.110 Vilkår for tildeling av oppgaver 

a)  Kabinbesetningsmedlemmer skal tildeles oppgaver på et luftfartøy bare dersom de: 

1)  er minst 18 år, 

2)  er vurdert i samsvar med de relevante kravene i vedlegg IV (del-MED) til forordning (EU) nr. 1178/2011 som 

fysisk og psykisk skikket til å utføre sine oppgaver og oppfylle sine forpliktelser på en sikker måte, og 

3)  har gjennomført med positivt resultat all relevant opplæring og kontroll som kreves i dette kapittel, og er i stand 

til å utføre de tildelte oppgavene i samsvar med prosedyrene i driftshåndboken.  
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b)  Før kabinbesetningsmedlemmer som arbeider frilans eller deltid, tildeles oppgaver, skal operatøren kontrollere at 

alle gjeldende krav i dette kapittel er oppfylt, idet det tas hensyn til alle tjenester kabinbesetningsmedlemmet yter 

for en annen operatør, særlig for å bestemme: 

1)  samlet antall luftfartøytyper og -varianter som er i bruk, og 

2)  gjeldende flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. 

c)  Kabinbesetningsmedlemmer i tjeneste samt deres oppgaver i forbindelse med passasjer- og flysikkerhet skal 

tilkjennegis tydelig overfor passasjerene. 

ORO.CC.115 Gjennomføring av opplæringskurs og tilhørende kontroll 

a)  Operatøren skal fastsette et detaljert program og en detaljert studieplan for hvert opplæringskurs i samsvar med de 

gjeldende krav i dette kapittel, og eventuelt i vedlegg V (del-CC) til forordning (EU) nr. 290/2012, for å dekke 

kabinbesetningsmedlemmenes oppgaver og plikter. 

b)  Hvert opplæringskurs skal omfatte teoretisk og praktisk instruksjon samt individuell og kollektiv øvelse som er 

relevant for hvert opplæringsemne, slik at kabinbesetningsmedlemmet oppnår og opprettholder et tilstrekkelig 

ferdighetsnivå i samsvar med dette kapittel. 

c)  Hvert opplæringskurs skal: 

1)  gjennomføres på en strukturert og realistisk måte, og 

2)  gis av personell som er kvalifisert for det emnet som skal gjennomgås. 

d)  Under eller etter gjennomføring av all opplæring i henhold til dette kapittel skal hvert kabinbesetningsmedlem 

gjennomgå en kontroll som dekker alle opplæringselementer i det relevante opplæringsprogrammet, unntatt for 

opplæring i administrasjon av besetningsressurser (CRM). Kontroller skal gjennomføres av personell som er 

kvalifisert til å kontrollere at kabinbesetningsmedlemmet har oppnådd og/eller opprettholder det påkrevde 

ferdighetsnivået. 

e)  CRM-opplæringskurs, og eventuelt CRM-moduler, skal gis av en CRM-instruktør for kabinbesetning. Dersom 

CRM-elementer er integrert i annen opplæring, skal en CRM-instruktør for kabinbesetning administrere 

definisjonen og gjennomføringen av studieplanen. 

ORO.CC.120 Grunnopplæringskurs 

a)  Hver ny kandidat som ikke allerede innehar en gyldig kabinbesetningsattest utstedt i samsvar med vedlegg V (del-

CC) til kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012, 

1)  skal gis et grunnopplæringskurs som angitt i CC.TRA.220 i nevnte vedlegg, og 

2)  skal med positivt resultat gjennomgå den tilknyttede prøven før annen opplæring i henhold til dette kapittel 

gjennomføres. 

b)  Elementer av grunnopplæringsprogrammet kan kombineres med den første luftfartøyspesifikke opplæringen og 

operatørens omstillingsopplæring, forutsatt at kravene i CC.TRA.220 er oppfylt og alle slike elementer er registrert 

som elementer av grunnopplæringskurset i opplæringsjournalene for de aktuelle kabinbesetningsmedlemmene. 

ORO.CC.125 Luftfartøytypespesifikk opplæring og operatørens omstillingsopplæring 

a)  Hvert kabinbesetningsmedlem skal ha gjennomført relevant luftfartøytypespesifikk opplæring og operatørens 

omstillingsopplæring samt tilknyttede kontroller før vedkommende: 

1)  første gang settes i tjeneste som kabinbesetningsmedlem av operatøren, eller 

2)  settes i tjeneste på en annen luftfartøytype av den aktuelle operatøren. 

b)  Ved utarbeiding av programmet og studieplanen for luftfartøyspesifikk opplæring og operatørens 

omstillingsopplæring skal operatøren, dersom de foreligger, ta med de obligatoriske delene for den relevante typen 

som definert i dataene som er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003.  
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c)  Programmet for luftfartøytypespesifikk opplæring skal 

1)  omfatte opplæring i og øvelse på en representativ opplæringsinnretning eller i det aktuelle luftfartøyet, og 

2)  dekke minst følgende elementer av luftfartøytypespesifikk opplæring: 

i) luftfartøybeskrivelse som er relevant for kabinbesetningens oppgaver, 

ii) alt installert sikkerhetsutstyr som er relevant for kabinbesetningens oppgaver, 

iii) betjening og faktisk åpning foretatt av hvert kabinbesetningsmedlem av hver type eller variant av vanlige 

utganger og nødutganger i normale situasjoner og nødssituasjoner, 

iv) demonstrasjon av bruk av andre utganger, herunder vinduer i førerkabinen, 

v) brannvern- og røykbekjempelsesutstyr, dersom slikt er montert, 

vi) opplæring i bruk av eventuelle evakueringssklier, 

vii) betjening av seter, sikringsutstyr og oksygensystemer som er relevante ved svikt hos en flyger. 

d)  Programmet for operatørens omstillingsopplæring for hver luftfartøytype som skal brukes, skal: 

1)  omfatte opplæring i og øvelse på en representativ opplæringsinnretning eller i det aktuelle luftfartøyet, 

2)  omfatte opplæring i operatørens alminnelige driftsprosedyrer for kabinbesetningsmedlemmer som første gang 

skal tildeles oppgaver av operatøren, 

3)  dekke minst følgende operatørspesifikke opplæringselementer som er relevante for luftfartøytypen som skal 

brukes: 

i) beskrivelse av kabinkonfigurasjonen, 

ii) plassering, fjerning og bruk av alt bærbart sikkerhets- og nødutstyr om bord, 

iii) alle prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner, 

iv) håndtering av passasjerer og menneskeansamlinger, 

v) opplæring i brann- og røykbekjempelse, herunder bruk av alt brannslokkings- og verneutstyr som er 

representativt for det som finnes om bord, 

vi) prosedyrer for evakuering, 

vii) prosedyrer for svikt hos flyger, 

viii) gjeldende sikkerhetskrav og -prosedyrer, 

ix) administrasjon av besetningsressurser. 

ORO.CC.130 Differanseopplæring 

a)  I tillegg til opplæringen i henhold til ORO.CC.125 skal kabinbesetningsmedlemmet gjennomføre relevant 

opplæring og kontroll som omfatter eventuelle forskjeller, før vedkommende settes i tjeneste på: 

1)  en annen variant av en luftfartøytype der vedkommende for tiden tjenestegjør, eller 

2)  en luftfartøytype eller -variant der vedkommende for tiden tjenestegjør, med en annen form for: 

i) sikkerhetsutstyr, 

ii) plassering av sikkerhets- og nødutstyr, eller 

iii) prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner.  
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b)  Programmet for differanseopplæring skal: 

1)  fastsettes om nødvendig på grunnlag av en sammenligning med opplæringsprogrammet gjennomført av 

kabinbesetningsmedlemmet i samsvar med ORO.CC.125 bokstav c) og d) for den relevante luftfartøytypen, og 

2)  omfatte opplæring i og øvelse på en representativ opplæringsinnretning eller i det aktuelle luftfartøyet som er 

relevant for det differanseopplæringselementet som skal gjennomgås. 

c)  Ved utarbeiding av programmet og studieplanen for differanseopplæring for en variant av en luftfartøytype som 

vedkommende for tiden tjenestegjør på, skal operatøren ta med, dersom de foreligger, de obligatoriske delene for 

den relevante luftfartøytypen og dens varianter som definert i dataene utarbeidet i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1702/2003. 

ORO.CC.135 Tilvenning 

Hvert kabinbesetningsmedlem skal, etter gjennomført luftfartøytypespesifikk opplæring og operatørens 

omstillingsopplæring i en luftfartøytype, gjennomføre relevant tilvenning under tilsyn på typen før vedkommende 

settes i tjeneste som del av det minsteantallet kabinbesetningsmedlemmer som kreves i henhold til ORO.CC.100. 

ORO.CC.140 Periodisk opplæring 

a)  Hvert kabinbesetningsmedlem skal årlig gjennomføre periodisk opplæring og kontroll. 

b)  Periodisk opplæring skal omfatte de oppgavene hvert kabinbesetningsmedlem tildeles i prosedyrer for normale 

situasjoner og nødssituasjoner, samt øvelser som er relevante for hver type og/eller variant av luftfartøyer de skal 

tjenestegjøre på. 

c)  Luftfartøytypespesifikke opplæringselementer: 

1)  Periodisk opplæring skal hvert år for hvert kabinbesetningsmedlem omfatte trening på håndgrep for å simulere 

betjening av hver type eller variant av vanlige utganger og nødutganger for evakuering av passasjerer. 

2)  Periodisk opplæring skal i intervaller på høyst tre år også omfatte 

i) betjening og faktisk åpning foretatt av hvert kabinbesetningsmedlem av hver type eller variant av vanlige 

utganger og nødutganger i normale situasjoner og nødssituasjoner, i en representativ opplæringsinnretning 

eller i det aktuelle luftfartøyet, 

ii) faktisk betjening foretatt av hvert kabinbesetningsmedlem av sikkerhetsdøren i førerkabinen i både 

normale situasjoner og nødssituasjoner, i en representativ opplæringsinnretning eller i det aktuelle 

luftfartøyet, og av setet og sikringsutstyret, og en praktisk demonstrasjon av oksygenutstyret som er 

relevant ved svikt hos en flyger, 

iii) demonstrasjon av betjening av alle andre utganger, herunder vinduene i førerkabinen, og 

iv) demonstrasjon av bruk av redningsflåter eller kombinerte sklier/redningsflåter, dersom luftfartøyet er slik 

utstyrt. 

d)  Operatørspesifikke opplæringselementer: 

1)  Periodisk opplæring skal hvert år omfatte 

i) for hvert kabinbesetningsmedlem: 

a)  plassering og håndtering av alt sikkerhets- og nødutstyr som er installert eller transportert om bord, og 

b)  ikledning av redningsvest, bærbart oksygenutstyr og åndedrettsvern (PBE – protective breathing 

equipment), 

ii) stuing av gjenstander i passasjerkabinen, 

iii) prosedyrer i forbindelse med forurensning av luftfartøyets overflate, 

iv) nødprosedyrer, 

v) prosedyrer for evakuering, 

vi) gjennomgåelse av ulykker og hendelser, 

vii) administrasjon av besetningsressurser,  
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viii) flymedisinske forhold og førstehjelp, herunder tilknyttet utstyr, 

ix) sikkerhetsprosedyrer. 

2)  Periodisk opplæring skal i intervaller på høyst tre år også omfatte 

i) bruk av pyroteknisk utstyr (faktiske eller representative innretninger), 

ii) praktisk demonstrasjon av bruk av kontrollister for flygebesetningen, 

iii) realistisk og praktisk opplæring i bruk av alt brannslokkingsutstyr, herunder vernetøy som er representativt 

for det som finnes om bord i flyet, 

iv) for hvert kabinbesetningsmedlem: 

a)  slokking av en brann som er karakteristisk for brann inne i luftfartøyet, 

b)  ikledning og bruk av åndedrettsvern (PBE) i et lukket, simulert røykfritt miljø. 

e)  Gyldighetstid: 

1)  Gyldighetstiden for den årlige periodiske opplæringen er 12 kalendermåneder fra utgangen av den måneden da 

kontrollen ble gjennomført. 

2)  Dersom den periodiske opplæringen og kontrollen som kreves i bokstav a), er gjennomført innenfor de tre siste 

kalendermånedene av gyldighetstiden, regnes den nye gyldighetstiden fra den opprinnelige utløpsdatoen. 

3)  For de treårige tilleggsopplæringselementene angitt i bokstav c) nr. 2 og bokstav d) nr. 2 er gyldighetsperioden 

36 kalendermåneder fra utgangen av den måneden da kontrollene ble gjennomført. 

ORO.CC.145 Oppfriskingsopplæring 

a)  Dersom et kabinbesetningsmedlem i løpet av de seks siste månedene innenfor gyldighetstiden for siste relevante 

periodiske opplæring og kontroll 

1)  ikke har utført flygetjeneste, skal vedkommende før slik tjeneste tildeles igjen, gjennomføre 

oppfriskingsopplæring og kontroll for hver luftfartøytype vedkommende skal tjenestegjøre på, eller 

2)  ikke har utført flygetjeneste på en bestemt luftfartøytype, skal vedkommende før slik tjeneste tildeles igjen, på 

den aktuelle luftfartøytypen gjennomføre: 

i) oppfriskingsopplæring og kontroll, eller 

ii) to tilvenningsflyginger i samsvar med ORO.CC.135. 

b)  Programmet for oppfriskingsopplæring for hver luftfartøytype skal minst omfatte: 

1)  nødprosedyrer, 

2)  prosedyrer for evakuering, 

3)  betjening og faktisk åpning foretatt av hvert kabinbesetningsmedlem av hver type eller variant av vanlige 

utganger og nødutganger og av sikkerhetsdøren i førerkabinen i normale situasjoner og nødssituasjoner, 

4)  demonstrasjon av betjening av alle andre utganger, herunder vinduene i førerkabinen, 

5)  plassering og håndtering av alt relevant sikkerhets- og nødutstyr som er installert eller transportert om bord. 

c)  Operatøren kan velge å erstatte oppfriskingsopplæring med periodisk opplæring dersom 

kabinbesetningsmedlemmets flygetjeneste begynner igjen innenfor gyldighetstiden for siste periodiske opplæring 

og kontroll. Dersom denne gyldighetstiden er utløpt, kan oppfriskingsopplæringen erstattes bare med 

luftfartøytypespesifikk opplæring og operatørens omstillingsopplæring som angitt i ORO.CC.125.  
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AVSNITT 2 

Tilleggskrav for kommersiell lufttransport 

ORO.CC.200 Kabinsjef 

a)  Dersom det kreves mer enn ett kabinbesetningsmedlem, skal kabinbesetningens sammensetning omfatte en 

kabinsjef utnevnt av operatøren. 

b)  Operatøren skal utnevne kabinbesetningsmedlemmer til stillingen som kabinsjef bare dersom de: 

1)  har minst ett års erfaring som tjenestegjørende kabinbesetningsmedlem, og 

2)  har gjennomført et kabinsjefkurs og den tilhørende kontrollen med positivt resultat. 

c)  Kabinsjefkurset skal omfatte alle oppgaver og ansvarsområder for kabinsjefer og omfatte minst følgende deler: 

1)  orientering før flyging, 

2)  samarbeid med besetningen, 

3)  gjennomgåelse av operatørens krav og juridiske forpliktelser, 

4)  rapportering av ulykker og hendelser, 

5)  menneskelige faktorer og administrasjon av besetningsressurser (CRM), og 

6)  flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. 

d)  Kabinsjefen er ansvarlig overfor fartøysjefen for utførelse og samordning av prosedyrer for normale situasjoner og 

nødssituasjoner angitt i driftshåndboken, herunder for avbrytelse av ikke-sikkerhetsrelaterte oppgaver av 

sikkerhetshensyn. 

e)  Operatøren skal fastsette prosedyrer for å velge ut det best kvalifiserte kabinbesetningsmedlemmet til å fungere 

som kabinsjef dersom utnevnt kabinsjef er ute av stand til å utføre sine oppgaver. Endringer i disse prosedyrene 

skal meldes til vedkommende myndighet. 

ORO.CC.205 Reduksjon av antall kabinbesetningsmedlemmer ved bakkevirksomhet og uforutsette 

omstendigheter 

a)  Dersom det er passasjerer om bord i et luftfartøy, skal det minsteantallet kabinbesetningsmedlemmer som kreves i 

henhold til ORO.CC.100, finnes om bord i passasjerkabinen. 

b)  Med forbehold for vilkårene i bokstav c) kan dette antallet reduseres: 

1)  under normal bakkevirksomhet som ikke omfatter påfylling/avtanking av drivstoff mens luftfartøyet står 

parkert, eller 

2)  under uforutsette omstendigheter dersom passasjerantallet under flygingen reduseres. I så fall skal det inngis en 

rapport til vedkommende myndighet etter at flygingen er gjennomført. 

c)  Vilkår: 

1)  Prosedyrer som sikrer at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå med det reduserte kabinbesetningsantallet, 

særlig for evakuering av passasjerer, fastsettes i driftshåndboken. 

2)  Den reduserte kabinbesetningen omfatter en kabinsjef som angitt i ORO.CC. 200. 

3)  Det kreves minst ett kabinbesetningsmedlem for hvert 50. passasjersete eller påbegynte gruppe à 50 

passasjerseter på samme dekk i luftfartøyet. 

4)  For normal bakkevirksomhet med luftfartøy som krever mer enn ett kabinbesetningsmedlem, skal antallet 

fastsatt i samsvar med bokstav c) nr. 3) økes slik at det omfatter ett kabinbesetningsmedlem per par av 

nødutganger på gulvnivå.  
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ORO.CC.210 Tilleggsvilkår for tildeling av oppgaver 

Kabinbesetningsmedlemmer skal tildeles oppgaver og tjenestegjøre på en bestemt type eller variant av et luftfartøy 

bare dersom de: 

a)  innehar en gyldig attest utstedt i samsvar med vedlegg V (del-CC) til forordning (EU) nr. 290/2012, 

b)  er kvalifisert for typen eller varianten i samsvar med dette kapittel, 

c)  oppfyller de andre relevante kravene i dette kapittel og vedlegg IV (del-CAT), 

d)  bruker operatørens kabinbesetningsuniform. 

ORO.CC.215 Programmer for opplæring og kontroll og tilhørende dokumentasjon 

a)  Opplærings- og kontrollprogrammer, herunder studieplaner som kreves i dette kapittel, skal godkjennes av 

vedkommende myndighet og angis i driftshåndboken. 

b)  Når et kabinbesetningsmedlem har gjennomført et opplæringskurs og den tilknyttede kontrollen med positivt 

resultat, skal operatøren: 

1)  ajourføre kabinbesetningsmedlemmets opplæringsjournaler i samsvar med ORO.MLR.115, og 

2)  gi vedkommende en liste som viser de ajourførte gyldighetstidene som er relevante for typene og variantene av 

luftfartøy som kabinbesetningsmedlemmet er kvalifisert til å tjenestegjøre på. 

ORO.CC.250 Tjeneste på mer enn én luftfartøytype eller -variant 

a)  Et kabinbesetningsmedlem skal ikke tjenestegjøre på mer enn tre luftfartøytyper, men et kabinbesetningsmedlem 

kan likevel, etter godkjenning fra vedkommende myndighet, tjenestegjøre på fire luftfartøytyper dersom, for minst 

to av typene: 

1)  sikkerhets- og nødutstyr og typespesifikke prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner ligner 

hverandre, og 

2)  ikke-typespesifikke prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner er identiske. 

b)  Med hensyn til bokstav a) og for opplæring og kvalifikasjoner for kabinbesetningen skal operatøren anse: 

1)  hvert luftfartøy som en type eller en variant, idet det eventuelt tas hensyn til de relevante dataene utarbeidet i 

samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 for den relevante typen eller varianten av et luftfartøy, 

og 

2)  varianter av en luftfartøytype for å være forskjellige typer dersom de ikke ligner hverandre på følgende punkter: 

i) bruk av nødutganger, 

ii) plassering av og type bærbart sikkerhets- og nødutstyr, og 

iii) typespesifikke nødprosedyrer. 

ORO.CC.255 Flyginger med ett kabinbesetningsmedlem 

a)  Operatøren skal foreta utvelgelse, rekruttering, opplæring og ferdighetskontroll av kabinbesetningsmedlemmer som 

skal tildeles tjeneste ved flyging med ett kabinbesetningsmedlem, i henhold til kriterier som er relevante for denne 

typen flyging. 

b)  Kabinbesetningsmedlemmer som ikke har tidligere tjenesteerfaring som eneste kabinbesetningsmedlem, skal 

tildeles slik tjeneste først etter at de har: 

1)  gjennomført opplæring i henhold til bokstav c) i tillegg til annen relevant opplæring og kontroll som kreves i 

dette kapittel, 

2)  bestått kontrollene som undersøker hvor dyktige de er til å utføre sine oppgaver og oppfylle sine plikter i 

samsvar med prosedyrene angitt i driftshåndboken, og 

3)  gjennomført tilvenningsflyging i minst 20 timer og 15 sektorer i den relevante luftfartøytypen under tilsyn av et 

erfarent kabinbesetningsmedlem.  
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c)  Det skal legges særlig vekt på følgende tilleggsopplæringselementer for å gjenspeile drift med bare ett 

kabinbesetningsmedlem: 

1)  ansvar overfor fartøysjefen for utførelse av prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner, 

2)  betydningen av samordning og kommunikasjon med flygebesetningen, særlig håndtering av uregjerlige eller 

forstyrrende passasjerer, 

3)  gjennomgåelse av operatørens krav og juridiske forpliktelser, 

4)  dokumentasjon, 

5)  rapportering av ulykker og hendelser, og 

6)  flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. 

KAPITTEL TC 

TEKNISK BESETNING VED HEMS-, HHO- ELLER NVIS-OPERASJONER 

ORO.TC.100 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes de kravene operatøren skal oppfylle ved bruk av et luftfartøy med tekniske 

besetningsmedlemmer i kommersiell ambulanseflyging med helikopter (HEMS), flyginger med nattsynsystem (NVIS) 

eller heiseoperasjoner med helikopter (HHO). 

ORO.TC.105 Vilkår for tildeling av oppgaver 

a)  Tekniske besetningsmedlemmer under HEMS-, HHO- eller NVIS-operasjoner i kommersiell lufttransport skal 

tildeles oppgaver bare dersom de 

1)  er minst 18 år, 

2)  er fysisk og psykisk skikket til å utføre sine oppgaver og oppfylle sine forpliktelser på en sikker måte, 

3)  har gjennomført all relevant opplæring i henhold til dette kapittel for å utføre de tildelte oppgavene, 

4)  er kontrollert som kvalifisert til å utføre alle tildelte oppgaver i samsvar med prosedyrene angitt i 

driftshåndboken. 

b)  Før tekniske besetningsmedlemmer som er selvstendig næringsdrivende og/eller arbeider frilans eller deltid, tildeles 

oppgaver, skal operatøren kontrollere at alle gjeldende krav i dette kapittel er oppfylt, idet det tas hensyn til alle 

tjenester det tekniske besetningsmedlemmet yter for en annen operatør, særlig for å bestemme: 

1)  samlet antall luftfartøytyper og -varianter som er i bruk, 

2)  gjeldende flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. 

ORO.TC.110 Opplæring og kontroll 

a)  Operatøren skal fastsette et opplæringsprogram i samsvar med de relevante kravene i denne underdel for å dekke de 

tekniske besetningsmedlemmenes oppgaver og plikter. 

b)  Etter gjennomført grunnopplæring, operatørens omstillingsopplæring, differanseopplæring og periodisk opplæring, 

skal hvert teknisk besetningsmedlem gjennomgå en kontroll for å påvise sin evne til å utføre prosedyrer for normale 

situasjoner og nødssituasjoner. 

c)  Opplæring og kontroll skal gjennomføres for hvert opplæringskurs av personell som er kvalifisert og erfarne i 

emnet som skal gjennomgås. Operatøren skal underrette vedkommende myndighet om personellet som gjennomgår 

kontrollene. 

ORO.TC.115 Grunnopplæring 

Før hvert teknisk besetningsmedlem gjennomgår operatørens omstillingsopplæring, skal vedkommende gjennomføre 

grunnopplæring, herunder: 

a)  generell teoretisk kunnskap om luftfart og luftfartslovgivning som dekker alle elementer som er relevante for den 

tekniske besetningens oppgaver og plikter, 
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b)  opplæring i brann- og røykbekjempelse, 

c)  opplæring i å overleve på land og i vann etter det som er relevant for typen operasjon og operasjonsområdet, 

d)  flymedisinske forhold og førstehjelp, 

e)  kommunikasjon og relevante CRM-elementer i ORO.FC.115 og ORO.FC.215. 

ORO.TC.120 Operatørens omstillingsopplæring 

Hvert teknisk besetningsmedlem skal gjennomføre: 

a)  operatørens omstillingsopplæring, herunder relevante CRM-elementer 

1)  før første gang vedkommende tildeles tjeneste som teknisk besetningsmedlem av operatøren, eller 

2)  ved bytte til en annen luftfartøytype eller -klasse, dersom utstyr eller prosedyrer nevnt i bokstav b) er 

annerledes. 

b)  Operatørs omstillingsopplæring skal omfatte: 

1)  plassering og bruk av alt sikkerhets- og overlevingsutstyr om bord i luftfartøyet, 

2)  alle prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner, 

3)  utstyr om bord som brukes til å utføre oppgaver i luftfartøyet eller på bakken for å bistå flygeren under HEMS-, 

HHO- eller NVIS-operasjoner. 

ORO.TC.125 Differanseopplæring 

a)  Hvert tekniske besetningsmedlem skal gjennomføre differanseopplæring ved bytte av utstyr eller prosedyrer på 

typer eller varianter der vedkommende for tiden tjenestegjør. 

b)  Operatøren skal angi i driftshåndboken når slik differanseopplæring kreves. 

ORO.TC.130 Tilvenningsflyginger 

Hvert teknisk besetningsmedlem skal, etter å ha gjennomført operatørens omstillingsopplæring, gjennomføre 

tilvenningsflyginger før tjeneste som nødvendig teknisk besetningsmedlem under HEMS-, HHO- eller NVIS-

operasjoner. 

ORO.TC.135 Periodisk opplæring 

a)  Hvert teknisk besetningsmedlem skal innenfor hver tolvmånedersperiode gjennomgå periodisk opplæring som er 

relevant for typen eller klassen av luftfartøy og utstyr som vedkommende tjenestegjør på. CRM-elementer skal 

integreres i alle relevante faser av den periodiske opplæringen. 

b)  Periodisk opplæring skal omfatte teoretisk og praktisk instruksjon og øvelse. 

ORO.TC.140 Oppfriskingsopplæring 

a)  Hvert teknisk besetningsmedlem som ikke har utført tjeneste i løpet av de seks siste månedene, skal gjennomføre 

oppfriskingsopplæring som angitt i driftshåndboken. 

b)  Et teknisk besetningsmedlem som ikke har utført flygetjeneste på en bestemt luftfartøytype eller -klasse i løpet av 

de seks siste månedene, skal, før slik tjeneste på denne typen eller klassen tildeles, gjennomføre enten 

1)  oppfriskingsopplæring på typen eller klassen, eller 

2)  to tilvenningssektorer på luftfartøytypen eller -klassen. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

KOMMERSIELL LUFTTRANSPORT 

[DEL-CAT] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

CAT.GEN.100 Vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet er myndigheten utpekt av medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak. 

AVSNITT 1 

Motordrevne luftfartøyer 

CAT.GEN.MPA.100 Besetningens ansvar 

a)  Et besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver som er 

1)  knyttet til luftfartøyets sikkerhet og til dem som er om bord i det, og 

2)  angitt i instruksene og prosedyrene i driftshåndboken. 

b)  Et besetningsmedlem skal: 

1)  rapportere til fartøysjefen enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter besetningsmedlemmets 

mening kan påvirke luftdyktigheten til eller sikker drift av luftfartøyet, herunder nødsystemer, dersom dette 

ikke allerede er rapportert av et annet besetningsmedlem, 

2)  rapportere til fartøysjefen alle hendelser som har eller kunne ha satt driftssikkerheten i fare, dersom dette ikke 

allerede er rapportert av et annet besetningsmedlem, 

3)  oppfylle de relevante krav i operatørens ordninger for rapportering av hendelser, 

4)  overholde alle flyge- og tjenestetidsbegrensninger (FTL) og hvilekrav som er relevante for vedkommendes 

oppgaver, 

5)  ved utførelse av oppgaver for flere enn én operatør: 

i) føre sin egen fortegnelse over flyge- og tjenestetider og hvileperioder som nevnt i gjeldende FTL-krav, og 

ii) gi hver operatør de opplysninger som er nødvendige for å planlegge virksomhet i samsvar med gjeldende 

FTL-krav. 

c)  Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et luftfartøy: 

1)  under påvirkning av psykotrope stoffer eller alkohol, eller dersom vedkommende er uskikket på grunn av 

skade, tretthet, medisinering, sykdom eller andre årsaker, 

2)  før det er gått en rimelig tid etter dypvannsdykking eller blodgiving, 

3)  dersom gjeldende medisinske krav ikke er oppfylt, 

4)  dersom vedkommende er i tvil om sin evne til å utføre sine tildelte oppgaver, eller 

5)  dersom vedkommende vet eller anser at vedkommende lider av tretthet som omhandlet i 7.f. i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 216/2008, eller på annen måte føler seg uopplagt i en slik grad at flygingen kan settes i fare.  
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CAT.GEN.MPA.105 Fartøysjefens ansvar 

a)  Fartøysjefen skal, i tillegg til å overholde CAT.GEN.MPA.100: 

1) ha ansvaret for sikkerheten til alle besetningsmedlemmer, passasjerer og last om bord, fra det øyeblikk 

fartøysjefen kommer om bord i luftfartøyet, til fartøysjefen forlater luftfartøyet idet flygingen avsluttes, 

2) ha ansvaret for drift av og sikkerhet for luftfartøyet: 

i) for fly, fra det øyeblikk flyet først setter seg i bevegelse i tilknytning til taksing før start, til det øyeblikk det 

til slutt stopper når flygingen er slutt og motoren(e) som er brukt som hovedframdriftsenhet, er slått av, 

ii) for helikoptre, når rotorene roterer, 

3) ha myndighet til å gi alle kommandoer og treffe alle egnede tiltak for å ivareta sikkerheten for luftfartøyet og 

personer og/eller eiendom som fraktes med det, i samsvar med 7.c i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 216/2008, 

4) ha myndighet til å bortvise enhver person, eller del av last, som kan utgjøre en potensiell fare for sikkerheten 

til luftfartøyet eller dem om bord, 

5) nekte en person adgang om bord i luftfartøyet dersom vedkommende synes å være under påvirkning av 

alkohol eller narkotika i en slik grad at det er sannsynlig at sikkerheten til fartøyet 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 luftfartøyet 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 driftsprosedyrer og kontrollister er overholdt i samsvar med driftshåndboken, 

9) ikke tillate noen besetningsmedlemmer å utføre andre oppgaver under kritiske faser av flygingen enn dem som 

kreves for sikker drift av luftfartøyet, 

10) sikre at ferdsskrivere: 

i) ikke settes ut av funksjon eller slås av under flyging, og 

ii) i tilfelle en ulykke eller hendelse som er underlagt obligatorisk rapportering: 

a)  ikke slettes med overlegg, 

b)  koples ut umiddelbart etter at flygingen er slutt, og 

c)  koples inn igjen bare med etterforskningsmyndighetens samtykke, 

11) avgjøre om et luftfartøy med funksjonsfeil skal godtas i samsvar med listen over godtatte konfigurasjonsavvik 

(CDL) eller minsteutstyslisten (MEL), 

12) sikre at inspeksjon er utført før flyging i samsvar med kravene i vedlegg I (del-M) til forordning (EF) 

nr. 2042/2003, 

13) forvisse seg om at relevant nødutstyr er lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

b)  Fartøysjefen, eller flygeren som gjennomføring av flygingen er delegert til, skal i en nødssituasjon som krever 

umiddelbar beslutning og handling, treffe de tiltak vedkommende anser som nødvendige etter omstendighetene i 

samsvar med 7.d i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. I slike tilfeller kan fartøysjefen av hensyn til 

sikkerheten avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder.  
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c)  Dersom et luftfartøy under flyging har manøvrert som svar på en ACAS-instruks om manøver, skal fartøysjefen 

inngi en ACAS-rapport til vedkommende myndighet. 

d)  Fuglefare og sammenstøt med fugl: 

1)  Dersom en potensiell fuglefare er observert, skal fartøysjefen underrette enheten for lufttrafikktjenester (ATS) 

så snart flygebesetningens arbeidsbyrde tillater det. 

2)  Dersom et luftfartøy som fartøysjefen har ansvar for, har vært utsatt for et sammenstøt med fugl som har 

forårsaket betydelig skade på luftfartøyet eller tap av eller feil ved en vesentlig funksjon, skal fartøysjefen etter 

landing inngi en skriftlig rapport om sammenstøtet til vedkommende myndighet. 

CAT.GEN.MPA.110 Fartøysjefens myndighet 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at alle personer i luftfartøyet adlyder alle lovlige påbud gitt av 

fartøysjefen i den hensikt å ivareta sikkerheten for luftfartøyet og for personer eller eiendeler om bord. 

CAT.GEN.MPA.115 Annet personell eller andre besetningsmedlemmer enn kabinbesetning i passasjerkabinen 

Operatøren skal sikre at annet personell eller andre besetningsmedlemmer enn tjenestegjørende kabinbesetnings-

medlemmer som utfører sine oppgaver i passasjerkabinen i et luftfartøy: 

a)  ikke blir forvekslet av passasjerene med tjenestegjørende kabinbesetningsmedlemmer, 

b)  ikke opptar plasser som er forbeholdt kabinbesetningen, 

c)  ikke hindrer tjenestegjørende kabinbesetningsmedlemmer i utføre sine oppgaver. 

CAT.GEN.MPA.120 Felles språk 

Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk. 

CAT.GEN.MPA.125 Taksing av fly 

Operatøren skal sikre at et fly takses på transportområdet på en flyplass bare dersom personen ved 

betjeningsinnretningene: 

a)  er en kvalifisert flyger, eller 

b)  er utpekt av operatøren og: 

1)  er kvalifisert til å takse luftfartøyet, 

2)  er kvalifisert til å bruke radiotelefonen, 

3)  har fått opplæring i flyplassens utforming, ruter, skilt, merking, lys, flygekontrollsignaler og -instrukser, 

fraseologi og prosedyrer, 

4)  er i stand til å følge de driftsstandarder som kreves for at flyet skal bevege seg på en sikker måte på flyplassen. 

CAT.GEN.MPA.130 Innkopling av rotor – helikoptre 

En helikopterrotor skal koples inn for flygeformål bare med en kvalifisert flyger ved betjeningsinnretningene. 

CAT.GEN.MPA.135 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 et tjenestegjørende besetningsmedlem, 

2)  er en representant for vedkommende myndighet eller myndigheten med ansvar for inspeksjon, dersom dette 

kreves for at vedkommende skal utføre sine offisielle oppgaver, eller  
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3)  har tillatelse etter driftshåndboken og transporteres i henhold til instrukser i driftshåndboken. 

b)  Fartøysjefen skal sikre at 

1)  adgang til førerkabinen ikke virker distraherende eller virker inn på gjennomføringen av flygingen, og 

2)  alle personer som transporteres i førerkabinen, er fortrolige med relevante sikkerhetsprosedyrer. 

c)  Fartøysjefen skal treffe den endelige beslutningen om adgang til førerkabinen. 

CAT.GEN.MPA.140 Bærbare elektroniske innretninger 

Operatøren skal ikke tillate at noen bruker en bærbar elektronisk innretning (PED) som kan påvirke ytelsen til 

luftfartøyets systemer og utstyr negativt om bord i et luftfartøy, og skal treffe alle rimelige tiltak for å forhindre slik 

bruk. 

CAT.GEN.MPA.145 Opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord 

Operatøren skal sikre at det for umiddelbar kommunikasjon til redningssentraler (RCC) til enhver tid finnes lister med 

opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord på alle operatørens luftfartøyer. 

CAT.GEN.MPA.150 Nødlanding på vann – fly 

Operatøren kan fly et fly som er godkjent for over 30 passasjerer i kabinen, over vann med en avstand fra et 

landområde som egner seg til nødlanding, på over 120 minutter ved marsjhastighet, eller 400 NM, idet den korteste av 

disse verdiene velges, bare dersom flyet oppfyller nødlandingskravene fastsatt i gjeldende luftdyktighetsbestemmelser. 

CAT.GEN.MPA.155 Transport av krigsvåpen og krigsmateriell 

a)  Operatøren kan transportere krigsvåpen og krigsmateriell bare dersom alle stater hvis luftrom skal brukes til 

flygingen og eventuelle sannsynlige omdirigeringer, har gitt tillatelse til det. 

b)  Dersom det er gitt tillatelse, skal operatøren sikre at krigsvåpnene og krigsmateriellet er: 

1)  lastet i luftfartøyet på et sted som er utilgjengelig for passasjerer under flyging, og 

2)  når det gjelder skytevåpen, uladd. 

c)  Operatøren skal påse at fartøysjefen, før en flyging påbegynnes, mottar nærmere opplysninger om eventuelle 

krigsvåpen og krigsmateriell som skal transporteres, og om deres plassering om bord i luftfartøyet. 

CAT.GEN.MPA.160 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. 

b)  En operatør som godtar transport av sportsvåpen, skal sikre at de er: 

1)  lastet i luftfartøyet på et sted som er utilgjengelig for passasjerer under flyging, 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. 

CAT.GEN.MPA.161 Transport av sportsvåpen og -ammunisjon – lettelser 

Uten hensyn til CAT.GEN.MPA.160 bokstav b) kan det, for helikoptre med en største sertifiserte startmasse 

(MCTOM) på høyst 3 175 kg som flys om dagen og langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker, 

transporteres et sportsvåpen på et sted som er tilgjengelig under flyging, forutsatt at operatøren har fastsatt egnede 

prosedyrer og det er upraktisk å stue det i utilgjengelige lasterom under flyging.  
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CAT.GEN.MPA.165 Transportmåte for personer 

Operatøren skal treffe alle tiltak for å sikre at ingen person under flygingen oppholder seg i en del av luftfartøyet som 

ikke er beregnet for plassering av personer, med mindre fartøysjefen har gitt midlertidig adgang: 

a)  med sikte på å treffe tiltak som er nødvendige for sikkerheten til luftfartøyet, personer, dyr eller gods, eller 

b)  til en del av luftfartøyet der last eller forsyninger oppbevares, og som er slik utformet at det er mulig for en person å 

få adgang under flyging. 

CAT.GEN.MPA.170 Alkohol og narkotika 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen som er påvirket av alkohol eller narkotika i en grad som 

gjør det sannsynlig at sikkerheten til luftfartøyet eller dem om bord settes i fare, får adgang til eller oppholder seg i et 

luftfartøy. 

CAT.GEN.MPA.175 Trusler mot sikkerheten 

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen av vanvare eller uaktsomhet opptrer eller unnlater å opptre 

og dermed: 

a)  setter luftfartøyet eller dem som er om bord, i fare, eller 

b)  bidrar til eller tillater at et luftfartøy setter personer eller eiendom i fare. 

CAT.GEN.MPA.180 Dokumenter, håndbøker og opplysninger som skal medbringes 

a)  Følgende dokumenter, håndbøker og opplysninger skal medbringes på hver flyging som originaler eller kopier, med 

mindre noe annet er angitt: 

1) flygehåndbok (AFM) eller tilsvarende dokumenter, 

2) original av registreringsbevis, 

3) original av luftdyktighetsbevis (CofA), 

4) støysertifikat, herunder en engelsk oversettelse, dersom en slik er gitt av myndigheten med ansvar for å utstede 

støysertifikat, 

5) en bekreftet kopi av godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC), 

6) driftsspesifikasjoner som er relevante for luftfartøytypen, utstedt sammen med AOC, 

7) eventuell original av luftfartøyets radiolisens, 

8) ansvarsforsikringsbevis, 

9) reisedagbok eller tilsvarende for luftfartøyet, 

10) luftfartøyets tekniske loggbok i samsvar med vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003), 

11) eventuelle opplysninger om innlevert ATS-reiseplan, 

12) aktuelle og egnede luftfartskart for ruten for den planlagte flygingen og alle ruter som det med rimelighet kan 

forventes at flygingen kan omdirigeres langs, 

13) prosedyrer og opplysninger om visuelle signaler til bruk for luftfartøyer som avskjærer, og som blir avskåret, 

14) opplysninger om søk- og redningstjenester for området for den planlagte flygingen, som skal være lett 

tilgjengelige i førerkabinen, 

15) aktuelle deler av driftshåndboken som er relevante for besetningsmedlemmenes oppgaver, og som skal være 

lett tilgjengelige for besetningsmedlemmene,  
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16) MEL, 

17) relevant NOTAM/AIS-orienteringsdokumentasjon, 

18) relevant meteorologisk informasjon, 

19) eventuelle godsmanifest og/eller passasjerlister, 

20) masse- og balansedokumentasjon, 

21) driftsreiseplanen, dersom dette er relevant, 

22) underretning om eventuelle særlige kategorier av passasjerer (SCP – special categories of passengers), og 

særlig last, og 

23) eventuell annen dokumentasjon som kan være relevant for flygingen eller kreves av de statene som er berørt 

av flygingen. 

b)  Uten hensyn til bokstav a), for flyginger i henhold til visuellflygeregler (VFR) om dagen med andre luftfartøyer enn 

motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som starter og lander på samme flyplass eller operasjonssted innen 

24 timer, eller som holder seg innenfor et lokalt område angitt i driftshåndboken, kan følgende dokumenter og 

opplysninger oppbevares på flyplassen eller operasjonsstedet i stedet: 

1)  støysertifikat, 

2)  luftfartøyets radiolisens, 

3)  reisedagbok eller tilsvarende, 

4)  luftfartøyets tekniske loggbok, 

5)  NOTAM/AIS-orienteringsdokumentasjon, 

6)  meteorologisk informasjon, 

7)  underretning om eventuelle SCP-er og særlig last, og 

8)  masse- og balansedokumentasjon. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) kan flygingen ved tap eller tyveri av dokumenter som angitt i bokstav a) nr. 2–8 fortsette 

til flygingen når sitt bestemmelsessted eller et sted der det kan skaffes erstatningsdokumenter. 

CAT.GEN.MPA.185 Opplysninger som skal oppbevares på bakken 

a)  Operatøren skal for varigheten av hver flyging eller rekke av flyginger minst sikre: 

1)  at opplysninger som er relevante for flygingen og hensiktsmessig for typen drift, oppbevares på bakken, 

2)  at opplysningene oppbevares til de er kopiert, på stedet der de skal lagres, eller dersom dette ikke kan 

gjennomføres, 

3)  at disse opplysningene medbringes i en brannsikker beholder i luftfartøyet. 

b)  Opplysningene omhandlet i bokstav a) omfatter: 

1)  en kopi av driftsreiseplanen, dersom det er relevant, 

2)  kopier av relevant(e) del(er) av luftfartøyets tekniske loggbok, 

3)  ruteavhengig NOTAM-dokumentasjon, dersom denne er redigert av operatøren, 

4)  dokumentasjon av masse og balanse dersom dette kreves og 

5)  underretning om særskilt last.  
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CAT.GEN.MPA.190 Framlegging av dokumentasjon og registreringer 

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. 

CAT.GEN.MPA.195 Oppbevaring, utarbeiding og bruk av ferdsskriverregistreringer 

a)  Etter en ulykke eller hendelse som er underlagt obligatorisk rapportering, skal operatøren av et luftfartøy bevare de 

originale registreringsdataene i 60 dager, med mindre etterforskningsmyndigheten ber om noe annet. 

b)  Operatøren skal gjennomføre driftskontroller og evalueringer av registreringer fra ferdsskriver (FDR – flight data 

recorder), taleregistrator (CVR – cockpit voice recorder) og datalinje for å sikre utstyrets fortsatte 

funksjonsdyktighet. 

c)  Operatøren skal oppbevare registreringene i det tidsrommet som kreves i henhold til CAT.IDE.A.190 eller 

CAT.IDE.H, bortsett fra i forbindelse med prøving og vedlikehold av FDR, da inntil én time av det eldste 

registrerte materialet på prøvingstidspunktet kan slettes. 

d)  Operatøren skal oppbevare og holde ajourført dokumentasjon som presenterer de opplysninger som er nødvendige 

for å konvertere FDR-rådata til parametrer uttrykt i tekniske enheter. 

e)  Operatøren skal stille til rådighet alle ferdsskriverregistreringer som er oppbevart, dersom vedkommende 

myndighet bestemmer det. 

f)  Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1): 

1)  kan ikke CVR-registreringer brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller rapporteringspliktig 

hendelse, med mindre alle berørte besetningsmedlemmer og vedlikeholdspersonell har gitt samtykke til det, 

2)  kan ikke FDR-registreringer eller datalinjeregistreringer 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. 

CAT.GEN.MPA.200 Transport av farlig gods 

a)  Med mindre noe annet er tillatt i henhold til dette vedlegg, skal transport av farlig gods gjennomføres i samsvar 

med vedlegg 18 til Chicago-konvensjonen, sist endret og utvidet ved de tekniske retningslinjene for sikker transport 

av farlig gods med luftfartøy (ICAO Doc 9284-AN/905), herunder tillegget og eventuelle tilføyelser eller rettelser. 

b)  Farlig gods kan bare transporteres av en operatør som er godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA) kapittel G, 

med mindre godset 

1)  ikke er underlagt de tekniske retningslinjene i samsvar med del 1 i disse retningslinjene, eller 

2)  medbringes av passasjerer eller besetningsmedlemmer, eller er i bagasjen i samsvar med del 8 i de tekniske 

forskriftene. 

c)  En operatør skal fastsette prosedyrer for å sikre at alle rimelige tiltak treffes for å hindre at farlig gods av vanvare 

medbringes om bord. 

d)  Operatøren skal gi personellet de opplysningene som kreves for at det skal kunne utføre sine oppgaver, som fastsatt 

i de tekniske forskriftene. 

e)  Operatøren skal i samsvar med de tekniske forskriftene umiddelbart avlegge rapport til vedkommende myndighet 

og vedkommende myndighet i den staten der hendelsen forekom, ved: 

1)  eventuelle ulykker eller hendelser med farlig gods,  

  

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 
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2)  funn av udeklarert eller feildeklarert farlig gods eller post, eller 

3)  funn av farlig gods som medbringes av passasjerer eller besetningsmedlemmer, eller i deres bagasje, dersom 

dette ikke er i samsvar med del 8 i de tekniske forskriftene. 

f)  Operatøren skal sikre at passasjerer får informasjon om farlig gods i samsvar med de tekniske forskriftene. 

g)  Operatøren skal sørge for at det finnes oppslag om transport av farlig gods på mottakssteder for frakt, i samsvar 

med de tekniske forskriftene. 

KAPITTEL B 

DRIFTSPROSEDYRER 

AVSNITT 1 

Motordrevne luftfartøyer 

CAT.OP.MPA.100 Bruk av lufttrafikktjenester 

a)  Operatøren skal sikre at: 

1)  lufttrafikktjenester (ATS) som er relevante for luftrommet og gjeldende luftfartsregler, brukes for alle flyginger 

når de er tilgjengelige, 

2)  driftsmessige instrukser under flyging som innebærer en endring i ATS-reiseplanen, om mulig samordnes med 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester før de overføres til et luftfartøy. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kreves ikke bruk av lufttrafikktjeneste, med mindre det er fastsatt i luftromskrav for 

1)  VFR-flyginger om dagen med andre fly enn motordrevne, teknisk kompliserte fly, 

2)  helikoptre med MCTOM på høyst 3 175 kg som flys om dagen langs ruter der det navigeres etter visuelle 

landemerker eller 

3)  lokale helikopteroperasjoner, 

 forutsatt at søke- og redningsmidler kan opprettholdes. 

CAT.OP.MPA.105 Bruk av flyplasser og operasjonssteder 

a)  Operatøren skal bare bruke flyplasser og operasjonssteder som egner seg til den aktuelle typen luftfartøy og den 

aktuelle operasjonen. 

b)  Bruk av operasjonssteder gjelder bare for: 

1)  andre fly enn motordrevne, teknisk kompliserte fly, og 

2)  helikoptre. 

CAT.OP.MPA.106 Bruk av avsidesliggende flyplasser – fly 

a)  Bruk av en avsidesliggende flyplass som bestemmelsesflyplass med fly krever forhåndsgodkjenning fra 

vedkommende myndighet. 

b)  En avsidesliggende flyplass er en flyplass der drivstoff for flyging til alternativ flyplass og endelig drivstoffreserve 

som kreves for å nå nærmeste alternative bestemmelsesflyplass, er mer enn: 

1)  for fly med stempelmotorer, drivstoff til å fly i 45 minutter pluss 15 % av planlagt flygetid i marsjhøyde, eller to 

timer, idet den laveste verdien velges, eller 

2)  for fly med turbinmotorer, drivstoff til å fly i to timer ved normalt forbruk under flyging over 

bestemmelsesflyplassen, herunder endelig drivstoffreserve.  
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CAT.OP.MPA.107 Egnet flyplass 

Operatøren skal anse en flyplass som egnet dersom flyplassen på det forventede brukstidspunktet er tilgjengelig og 

utstyrt med nødvendige hjelpetjenester som lufttrafikktjenester (ATS), tilstrekkelig belysning, kommunikasjon, 

værmelding, navigasjonshjelpemidler og nødmeldingstjenester. 

CAT.OP.MPA.110 Flyplassens driftsmessige minstekriterier 

a)  Operatøren skal fastsette driftsmessige minstekriterier for hver avgangsflyplass, bestemmelsesflyplass eller en 

alternativ flyplass som planlegges brukt. 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 godkjent dette. Ethvert 

tillegg som myndigheten angir, skal tilføyes til minstekriteriene. 

b)  Bruken av frontruteprojeksjon (HUD), landingssystem med frontruteprojeksjon (HUDLS) eller 

siktforbedringssystem (EVS) kan muliggjøre flyginger med dårligere sikt enn de fastsatte driftsmessige 

minstekriteriene for flyplassen dersom det godkjennes i samsvar med SPA.LVO. 

c)  Når det fastsettes driftsmessige minstekriterier for flyplassen, skal operatøren ta hensyn til følgende: 

1)  luftfartøyets type, ytelse og flygeegenskaper, 

2)  flygebesetningens sammensetning, kvalifikasjoner og erfaring, 

3)  dimensjoner og egenskaper for rullebanene eller områdene for siste fase av innflygingen og start (FATO) som 

velges brukt, 

4)  egnetheten og ytelsen til tilgjengelige visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler på bakken, 

5)  utstyret som er tilgjengelig i luftfartøyet for navigering og/eller kontroll av flygebanen under start, innflyging, 

utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging, 

6)  for bestemmelse av hinderklaring, de hindringer i områdene for innflyging, avbrutt innflyging og utflyging som 

kreves for å iverksette alternative beredskapsprosedyrer, 

7)  hinderfri høyde/høyde for instrumentinnflyging, 

8)  innretninger til å fastslå og rapportere værforhold, og 

9)  flygeteknikken som skal brukes under siste fase av innflygingen. 

d)  Operatøren skal angi metoden for å bestemme driftsmessige minstekriterier for flyplassen i driftshåndboken. 

e)  Minstekriteriene for en bestemt type innflygings- og landingsprosedyre skal brukes bare dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

1)  Bakkeutstyret som vises på diagrammet som kreves for planlagt prosedyre, er i funksjon. 

2)  Luftfartøysystemene som kreves for typen innflyging, er i funksjon. 

3)  Ytelseskriteriene for luftfartøy som kreves, er oppfylt. 

4)  Besetningen er tilstrekkelig kvalifisert. 

CAT.OP.MPA.115 Innflygingsteknikk – fly 

a)  Alle innflyginger skal flys som stabiliserte innflyginger, med mindre vedkommende myndighet har godkjent en 

bestemt innflyging til en bestemt rullebane. 

b)  Ikke-presisjonsinnflyginger 

1)  CDFA-teknikken skal benyttes for alle ikke-presisjonsinnflyginger.  
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2)  Uten hensyn til nr. 1 kan det benyttes en annen innflygingsteknikk for en kombinasjon av en bestemt 

innflyging/rullebane dersom vedkommende myndighet har godkjent det. I slike tilfeller skal gjeldende minste 

rullebanesikt (RVR): 

i) økes med 200 m for kategori A- og B-fly og med 400 m for kategori C- og D-fly, eller 

ii) for flyplasser der det er av interesse for offentligheten å opprettholde aktuelle flyginger og CDFA-

teknikken ikke kan anvendes, fastsettes og jevnlig gjennomgås av vedkommende myndighet, idet det tas 

hensyn til operatørens erfaring, opplæringsprogram og flygebesetningskvalifikasjoner. 

CAT.OP.MPA.120 Innflyginger ved hjelp av flybåret radar (ARA) for operasjoner over vann – helikoptre 

a)  ARA skal gjennomføres bare dersom: 

1)  radaren gir visuelle referanser for å sikre hinderklaring, og 

2)  enten: 

i) laveste nedstigningshøyde (MDH) fastsettes ved hjelp av en radiohøydemåler, eller 

ii) laveste nedstigningshøyde (MDA) pluss en tilstrekkelig margin anvendes. 

b)  ARA-er til rigger eller fartøyer underveis skal gjennomføres bare ved flyginger med flere besetningsmedlemmer. 

c)  Beslutningsområdet skal gi tilstrekkelig hinderklaring ved avbrutt innflyging fra ethvert bestemmelsessted der ARA 

er planlagt. 

d)  Innflygingen kan fortsette forbi beslutningsområdet eller under MDA/H bare dersom det er opprettet visuell 

referanse med bestemmelsesstedet. 

e)  For flyginger med én flyger skal relevante tillegg tilføyes til MDA/H og beslutningsområdet. 

CAT.OP.MPA.125 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 bokstav 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 i alle tilfeller flys visuelt eller i samsvar med fastsatt prosedyre for 

instrumentinnflyging. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) kan operatøren anvende andre prosedyrer enn dem som omhandles i bokstav a), forutsatt 

at de er godkjent av den stat der flyplassen befinner seg, og er angitt i driftshåndboken. 

CAT.OP.MPA.130 Prosedyrer for støyreduksjon – fly 

a)  Med unntak av VFR-flyginger med andre fly enn motordrevne, teknisk kompliserte fly skal operatøren fastsette 

egnede driftsprosedyrer for avgang og ankomst/innflyging for hver flytype, der det tas hensyn til behovet for å 

begrense virkningen av luftfartøystøy. 

b)  Prosedyrene skal: 

1)  sikre at sikkerheten går foran støyreduksjon, og 

2)  være enkle og sikre å bruke uten at besetningens arbeidsbyrde økes vesentlig under kritiske faser av flygingen. 

CAT.OP.MPA.131 Prosedyrer for støyreduksjon – helikoptre 

a)  Operatøren skal sikre at prosedyrene for start og landing tar hensyn til behovet for å begrense virkningen av 

helikopterstøy.  
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b)  Prosedyrene skal: 

1)  sikre at sikkerheten går foran støyreduksjon, og 

2)  være enkle og sikre å bruke uten at besetningens arbeidsbyrde økes vesentlig under kritiske faser av flygingen. 

CAT.OP.MPA.135 Flygeruter og -områder – alminnelige bestemmelser 

a)  Operatøren skal sikre at driften skjer bare langs ruter eller innenfor områder der: 

1)  det finnes bakkeanlegg og -tjenester, herunder meteorologiske tjenester, som er egnet for den planlagte 

flygingen, 

2)  luftfartøyets ytelse er tilstrekkelig til at kravene til minsteflygehøyde oppfylles, 

3)  luftfartøyets utstyr oppfyller minstekravene til den planlagte flygingen, og 

4)  egnede kart og diagrammer er tilgjengelige. 

b)  Operatøren skal sikre at flygingen foretas i samsvar med eventuelle begrensninger som vedkommende myndighet 

har angitt med hensyn til flygeruter eller -områder. 

c)  Bokstav a) nr. 1) får ikke anvendelse på VFR-flyginger om dagen med andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer under flyginger som starter og slutter på samme flyplass eller operasjonssted. 

CAT.OP.MPA.136 Flygeruter og -områder – enmotorsfly 

Operatøren skal sikre at flyginger med enmotorsfly bare gjennomføres langs ruter, eller innenfor områder, der det 

finnes overflater som gir mulighet for å gjennomføre sikker nødlanding. 

CAT.OP.MPA.137 Flygeruter og -områder – helikoptre 

Operatøren skal sikre at: 

a)  det for helikoptre i ytelsesklasse 3 finnes overflater som gir mulighet for å gjennomføre sikker nødlanding, med 

mindre helikopteret er godkjent for bruk i samsvar med CAT.POL.H.420, 

b)  driftshåndboken for helikoptre i ytelsesklasse 3 som foretar kryssing av kystlinje, inneholder prosedyrer for å sikre 

at bredden av kystkorridoren, og medbrakt utstyr, er i samsvar med rådende forhold på det aktuelle tidspunktet. 

CAT.OP.MPA.140 Største avstand fra en egnet flyplass for tomotorsfly uten ETOPS-godkjenning 

a)  Med mindre vedkommende myndighet har gitt godkjenning i henhold til vedlegg V (del-SPA), kapittel F, skal 

operatøren ikke fly et tomotorsfly på en rute som inneholder et punkt som under standardforhold i vindstille er 

lenger fra en egnet flyplass enn: 

1)  for fly i ytelsesklasse A med enten 

i) en største godkjente passasjersetekapasitet (MOPSC) på 20 eller mer, eller 

ii) største startmasse på 45 360 kg eller mer, 

 den distanse som tilbakelegges ved 60 minutters flyging med den marsjfart med én motor ute av drift (OEI – 

one-engine-inoperative) som er fastsatt i samsvar med bokstav b), 

2)  for fly i ytelsesklasse A med 

i) MOPSC på høyst 19, og 

ii) største startmasse på under 45 360 kg, 

 den distanse som tilbakelegges ved 120 minutters flyging, eller dersom vedkommende myndighet har godkjent 

det, inntil 180 minutter for turbojetfly, ved den marsjfart med én motor ute av drift (OEI) som er fastsatt i 

samsvar med bokstav b),  
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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 (OEI) 

som er fastsatt i samsvar med bokstav b), eller 

ii) 300 NM, 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 flyr, som ikke overstiger VMO (største driftshastighet), basert på den faktiske 

flygehastigheten flyet kan opprettholde med én motor ute av drift. 

c)  Operatøren skal sikre at følgende data, for hver type eller variant, er angitt i driftshåndboken: 

1)  fastsatt marsjhastighet med OEI, og 

2)  fastsatt største avstand fra en egnet flyplass. 

d)  For å innhente godkjenningen nevnt i bokstav a) nr. 2) skal operatøren godtgjøre at: 

1)  kombinasjonen av fly og motor innehar en ETOPS-godkjenning for typekonstruksjon og -pålitelighet for den 

planlagte flygingen, 

2)  det er gjennomført vilkår for å sikre at flyet og dets motorer er vedlikeholdt slik at de nødvendige 

pålitelighetskriterier overholdes, og 

3)  flygebesetningen og alt annet berørt driftspersonell har fått opplæring og er kvalifisert til å gjennomføre den 

planlagte flygingen. 

CAT.OP.MPA.145 Fastsettelse av minsteflygehøyder 

a)  Operatøren skal for alle rutesegmenter som skal flys, fastsette: 

1)  minsteflygehøyder som gir nødvendig terrengklaring, idet det tas hensyn til kravene i kapittel C, og 

2)  en metode for å fastsette disse høydene for flygebesetningen. 

b)  Metoden for å fastsette minsteflygehøyder skal være godkjent av vedkommende myndighet. 

c)  Dersom de minsteflygehøydene som er fastsatt av operatøren og en stat som det flys over, er forskjellige, gjelder de 

høyeste verdiene. 

CAT.OP.MPA.150 Retningslinjer for drivstoff 

a)  Operatøren skal fastsette retningslinjer for drivstoff med sikte på flygeplanlegging og endring av planene underveis 

for å sikre at det ved hver flyging er tilstrekkelig drivstoff til den planlagte flygingen og reserver til å dekke avvik 

fra den planlagte flygingen. Retningslinjene for drivstoff og eventuelle endringer i dem krever forhåndsgodkjenning 

fra vedkommende myndighet. 

b)  Operatøren skal sikre at planleggingen av flyginger minst bygger på: 

1)  prosedyrer i driftshåndboken og: 

i) data gitt av luftfartøyprodusenten, eller 

ii) gjeldende luftfartøyspesifikke data utledet av et overvåkingssystem for drivstofforbruk, 

 og 

2)  driftsforholdene som flygingen gjennomføres under, herunder 

i) data for luftfartøyets drivstofforbruk, 

ii) forventede masser,  
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iii) forventede værforhold og 

iv) flysikringstjenestenes framgangsmåter og begrensninger. 

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, som består av 

i) drivstoff til uforutsett bruk, 

ii) drivstoff for flyging til alternativ flyplass, dersom det kreves en alternativ flyplass, 

iii) endelig drivstoffreserve og 

iv) tilleggsdrivstoff, dersom det kreves ut fra typen flyging, 

 og 

4)  ekstra drivstoff dersom fartøysjefen krever det. 

d)  Operatøren skal sikre at prosedyrene for endring av planene underveis 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, som består av 

i) drivstoff til uforutsett bruk, 

ii) drivstoff for flyging til alternativ flyplass, dersom det kreves en alternativ flyplass, 

iii) endelig drivstoffreserve, og 

iv) tilleggsdrivstoff, dersom det kreves ut fra typen flyging, 

 og 

3)  ekstra drivstoff dersom fartøysjefen krever det. 

CAT.OP.MPA.151 Retningslinjer for drivstoff – lettelser 

a)  Uten hensyn til CAT.OP.MPA.150 bokstav b)–d), for bruk av fly i ytelsesklasse B, skal operatøren sikre at 

beregningen før flyging av nyttbart drivstoff som kreves for en flyging, omfatter: 

i) taksedrivstoff, dersom mengden er betydelig, 

ii) drivstoff til flygingen, 

iii) drivstoffreserve, som består av 

a)  drivstoff til uforutsett bruk som utgjør minst 5 % av planlagt drivstoff for turen, eller, ved endring av 

planer under flyging, 5 % av drivstoff for resten av flygingen, og 

b)  endelig drivstoffreserve for å fly i ytterligere 45 minutter for stempelmotorer eller 30 minutter for 

turbinmotorer, 

iv) drivstoff for å nå alternativ bestemmelsesflyplass via bestemmelsesflyplassen, dersom det kreves en 

alternativ bestemmelsesflyplass, og 

v) ekstra drivstoff dersom fartøysjefen krever det.  
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b)  Uten hensyn til CAT.OP.MPA.150 bokstav b)–d) skal retningslinjene for drivstoff, for helikoptre med MCTOM på 

høyst 3 175 kg, om dagen og langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker, eller lokale 

helikopteroperasjoner, sikre at endelig drivstoffreserve etter gjennomført flyging eller rekke av flyginger ikke er 

mindre enn en mengde som er tilstrekkelig til 

1)  30 minutters flygetid ved normal marsjhastighet, eller 

2)  20 minutters flygetid ved normal marsjhastighet ved flyging innenfor et område der det finnes kontinuerlige og 

egnede nødlandingsområder. 

CAT.OP.MPA.155 Transport av særlige kategorier av passasjerer (SCP) 

a)  Personer som krever særlige forhold, bistand og/eller innretninger når de befordres på en flyging, skal anses som 

SCP-er, herunder minst 

1)  bevegelseshemmede personer (PRM) som, uten at forordning (EF) nr. 1107/2006 berøres, forstås som enhver 

person hvis bevegelighet er nedsatt på grunn av fysisk funksjonshemning, sensorisk eller motorisk, varig eller 

midlertidig, psykisk funksjonshemning eller svekkelse, enhver annen funksjonshemning, eller alder, 

2)  spedbarn og barn uten følge, og 

3)  utviste personer, avviste personer eller personer i forvaring. 

b)  SCP-er skal befordres under forhold som ivaretar sikkerheten for luftfartøyet og dem om bord i henhold til 

prosedyrer fastsatt av operatøren. 

c)  SCP-er skal ikke tildeles, eller bruke, seter som gir direkte adgang til nødutganger, eller dersom deres nærvær kan 

1)  hindre besetningsmedlemmer i å utføre sine oppgaver, 

2)  blokkere tilgangen til nødutstyr, eller 

3)  hindre nødevakuering av luftfartøyet. 

d)  Fartøysjefen skal underrettes på forhånd dersom SCP-er skal transporteres om bord. 

CAT.OP.MPA.160 Stuing av håndbagasje og last 

Operatøren skal fastsette prosedyrer som sikrer at: 

a)  bare håndbagasje som kan stues forsvarlig og sikkert, tas med inn i passasjerkabinen, og 

b)  all bagasje og last om bord som kan forårsake ulykke eller skade eller blokkere midtganger og utganger dersom den 

forskyver seg, plasseres slik at det forhindrer bevegelse. 

CAT.OP.MPA.165 Plassering av passasjerseter 

Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at passasjerer sitter der de, i tilfelle av en nødevakuering, best kan bidra 

til evakueringen av luftfartøyet, og ikke hindrer den. 

CAT.OP.MPA.170 Informasjon til passasjerene 

Operatøren skal sikre at passasjerene: 

a)  får orienteringer og demonstrasjoner om sikkerhetsspørsmål i en form som gjør det enkelt å anvende gjeldende 

prosedyrer i en nødssituasjon, og 

b)  får et kort med sikkerhetsopplysninger som viser med bilder hvordan nødutstyr og nødutganger som kan forventes 

brukt av passasjerene, virker. 

CAT.OP.MPA.175 Forberedelse til flyging 

a)  Det skal utarbeides en driftsreiseplan for hver planlagt flyging basert på vurderinger om luftfartøyets ytelse, andre 

operasjonelle begrensninger og relevante forventede forhold på ruten som skal følges, og på de aktuelle flyplassene 

eller operasjonsstedene.  
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b)  Flygingen skal ikke påbegynnes før fartøysjefen har forsikret seg om at 

1)  alle punkter i 2.a.3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 om luftdyktighet og registrering av 

luftfartøyet, instrument og utstyr, masse og plassering av tyngdepunkt (CG – centre of gravity), bagasje og last 

og luftfartøyets driftsbegrensninger kan overholdes, 

2)  luftfartøyet ikke flys i strid med listen over godtatte konfigurasjonsavvik (CDL), 

3)  de delene av driftshåndboken som kreves for å gjennomføre flygingen, er tilgjengelige, 

4)  de dokumentene, tilleggsopplysningene og skjemaene som skal være tilgjengelige i henhold til 

CAT.GEN.MPA.180, finnes om bord, 

5)  aktuelle kart, diagrammer og tilhørende dokumentasjon eller tilsvarende data er tilgjengelige og dekker den 

planlagte driften av luftfartøyet, herunder eventuelle omdirigeringer som med rimelighet kan forventes, 

6)  bakkeanlegg og -tjenester som kreves til den planlagte flygingen, er tilgjengelige og tilstrekkelige, 

7)  bestemmelsene i driftshåndboken om drivstoff, olje, oksygen, laveste sikre flygehøyde, flyplassens 

driftsmessige minstekriterier og, om nødvendig, tilgjengeligheten av alternative flyplasser kan overholdes for 

den planlagte flygingen, og 

8)  enhver driftsmessig tilleggsbegrensning kan overholdes. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) kreves det ikke en driftsreiseplan for VFR-flyginger med 

1)  andre fly enn motordrevne, teknisk kompliserte fly som starter og lander på samme flyplass eller 

operasjonssted, eller 

2)  helikoptre med MCTOM på høyst 3 175 kg om dagen og langs ruter der det navigeres etter visuelle 

landemerker i et lokalt område som angitt i driftshåndboken. 

CAT.OP.MPA.180 Valg av flyplasser — fly 

a)  Dersom det ikke er mulig å bruke avgangsflyplassen som alternativ startflyplass av værmessige eller ytelsesmessige 

årsaker, skal operatøren velge en annen egnet alternativ startflyplass som ikke er lenger fra avgangsflyplassen enn 

1)  for tomotorsfly: 

i)  en times flygetid ved marsjhastighet med OIE i henhold til flygehåndboken (AFM), under standardforhold i 

vindstille basert på faktisk startmasse, eller 

ii)  ETOPS-omdirigeringstiden godkjent i samsvar med vedlegg V (del-SPA), kapittel F, med eventuelle MEL-

begrensninger, opp til høyst to timer, ved marsjhastighet med OEI i henhold til flygehåndboken (AFM), 

under standardforhold i vindstille basert på faktisk startmasse, 

2)  to timers flygetid ved marsjhastighet med OEI i henhold til flygehåndboken (AFM), under standardforhold i 

vindstille basert på faktisk startmasse for tre- og firemotors fly. 

 Dersom flygehåndboken ikke inneholder en marsjhastighet med OIE, skal hastigheten som benyttes ved beregning, 

være den som oppnås med resterende motor(er) på største kontinuerlige effekt. 

b)  Operatøren skal velge minst én alternativ bestemmelsesflyplass for hver IFR-flyging, med mindre 

bestemmelsesflyplassen er en avsidesliggende flyplass, eller 

1)  varigheten av den planlagte flygingen fra start til landing eller, i tilfelle endring av planer underveis i samsvar 

med CAT.OP.MPA.150 bokstav d), resterende flygetid til bestemmelsesstedet ikke overstiger seks timer, og 

2)  to atskilte rullebaner er tilgjengelige og kan brukes på bestemmelsesflyplassen, og relevante værrapporter 

og/eller værmeldinger for bestemmelsesflyplassen viser at skydekkehøyden i tidsrommet fra én time før til én 

time etter beregnet ankomsttidspunkt ved bestemmelsesflyplassen vil være minst 2 000 fot eller sirklingshøyden 

+ 500 fot, idet den høyeste verdien velges, og at sikten vil være minst 5 km.  
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c)  Operatøren skal velge to alternative bestemmelsesflyplasser dersom 

1)  relevante værrapporter og/eller værvarsler for bestemmelsesflyplassen 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. 

d)  Operatøren skal i driftsreiseplanen angi eventuelle alternative flyplasser som kreves. 

CAT.OP.MPA.181 Valg av flyplasser og operasjonssteder – helikoptre 

a)  For flyginger under værforhold som krever instrumentflyging (IMC), skal fartøysjefen velge en alternativ 

startflyplass innen én times flygetid ved normal marsjhastighet dersom det av værmessige årsaker ikke vil være 

mulig å dra tilbake til avgangsstedet . 

b)  For IFR-flyginger eller VFR-flyging og annen navigering enn etter visuelle landemerker skal fartøysjefen angi 

minst én alternativ bestemmelsesflyplass i driftsreiseplanen, med mindre 

1)  bestemmelsesstedet er en flyplass ved kysten og helikopteret kommer inn fra havet, 

2)  varigheten av flygingen og rådende værforhold for en flyging til et annet bestemmelsessted på land er slik at 

innflyging og landing på beregnet ankomsttidspunkt på stedet for planlagt landing er mulig under visuelle 

værforhold (VMC), eller 

3)  stedet for planlagt landing er avsidesliggende og intet alternativ er tilgjengelig; i så fall skal det fastsettes et 

grensepunkt for retur (PNR – point of no return). 

c)  Operatøren skal velge to alternative bestemmelsesflyplasser dersom 

1)  relevante værrapporter og/eller værvarsler for bestemmelsesflyplassen 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 for bestemmelsesflyplassen. 

d)  Operatøren kan velge alternative bestemmelsesflyplasser offshore dersom følgende kriterier anvendes: 

1)  En alternativ bestemmelsesflyplass offshore skal benyttes bare etter et PNR. Før PNR skal alternative flyplasser 

på land benyttes. 

2)  Landingsmulighet med OEI skal kunne oppnås på den alternative flyplassen. 

3)  I den grad det er mulig, skal dekktilgjengelighet sikres. Det skal tas hensyn til målene, konfigurasjonen og 

hinderklaringen for enkelte helikopterdekk eller andre steder for å fastslå driftsmessig egnethet til bruk som 

alternativ flyplass for hver helikoptertype som foreslås brukt. 

4)  Minsteverdier for vær skal fastsettes, idet det tas hensyn til værinformasjonens nøyaktighet og pålitelighet. 

5)  MEL skal inneholde særlige bestemmelser for denne typen flyging. 

6)  En alternativ flyplass offshore skal velges bare dersom operatøren har fastsatt en prosedyre i driftshåndboken. 

e)  Operatøren skal i driftsreiseplanen angi eventuelle alternative flyplasser som kreves. 

CAT.OP.MPA.185 Minsteverdier for planlegging av IFR-flyginger — fly 

a) Minsteverdier for planlegging av alternativ startflyplass 

 Operatøren kan velge en flyplass som alternativ startflyplass bare dersom relevante værrapporter og/eller 

værvarsler viser at værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved 

flyplassen vil være som relevante minsteverdier for landing angitt i henhold til CAT.OP.MPA.110 eller bedre. Det 

skal tas hensyn til skydekkehøyden dersom de eneste tilgjengelige innflygingene er ikke-presisjonsinnflyginger 

(NPA) og/eller innflyginger med sirkling. Det skal tas hensyn til enhver begrensning knyttet til flyging med OEI. 
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b) Minsteverdier for planlegging av en annen bestemmelsesflyplass enn en avsidesliggende bestemmelsesflyplass 

 Operatøren skal velge bestemmelsesflyplassen bare dersom: 

1)  relevante værrapporter og/eller værvarsler viser at værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter 

beregnet ankomsttidspunkt ved bestemmelsesflyplassen vil være som gjeldende minsteverdier for planlegging 

nevnt ovenfor eller bedre, som følger: 

i) RVR/sikt (VIS) angitt i samsvar med CAT.OP.MPA.110, og 

ii) for en ikke-presisjonsinnflyging (NPA) eller en innflyging med sirkling, skydekkehøyde ved eller over 

MDH, 

 eller 

2)  to alternative bestemmelsesflyplasser er valgt. 

c) Minsteverdier for planlegging av alternativ bestemmelsesflyplass, avsidesliggende flyplass, alternativ flyplass for 

drivstoff på ruten og alternativ flyplass på ruten 

Operatøren kan velge en flyplass til et av disse formålene dersom relevante værrapporter og/eller værvarsler viser at 

værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved flyplassen vil være som 

minsteverdiene for planlegging i tabell 1 eller bedre. 

Tabell 1 

Minsteverdier for planlegging 

Alternativ bestemmelsesflyplass, avsidesliggende bestemmelsesflyplass, alternativ flyplass for drivstoff på ruten 

og alternativ flyplass på ruten 

Type innflyging Minsteverdier for planlegging 

CAT II og III CAT I RVR 

CAT I NPA RVR/VIS 

Skydekkehøyden skal være ved eller over MDH 

NPA NPA RVR/VIS + 1000 m 

Skydekkehøyden skal være ved eller over MDH + 200 fot 

Sirkling Sirkling 

CAT.OP.MPA.186 Minsteverdier for planlegging av IFR-flyginger — helikoptre 

a) Minsteverdier for planlegging av alternativ startflyplass 

 Operatøren kan velge en flyplass eller landingsplass som alternativ startflyplass bare dersom relevante værrapporter 

og/eller værvarsler viser at værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt 

ved den alternative startflyplassen vil være som relevante minsteverdier for landing angitt i henhold til 

CAT.OP.MPA.110 eller bedre. Det skal tas hensyn til skydekkehøyden dersom de eneste tilgjengelige 

innflygingene er ikke-presisjonsinnflyginger (NPA). Det skal tas hensyn til enhver begrensning knyttet til flyging 

med OEI. 

b) Minsteverdier for planlegging av bestemmelsesflyplass og alternativ bestemmelsesflyplass 

 Operatøren kan velge bestemmelsesflyplass og/eller alternativ bestemmelsesflyplass bare dersom relevante 

værrapporter eller værvarsler viser at værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet 

ankomsttidspunkt ved flyplassen eller operasjonsstedet vil være som gjeldende minsteverdier for planlegging nevnt 

ovenfor eller bedre, som følger: 

1)  Minsteverdier for planlegging av en bestemmelsesflyplass skal, unntatt som fastsatt i CAT.OP.MPA.181 

bokstav d), være: 

i) RVR/VIS angitt i samsvar med CAT.OP.MPA.110, og 

ii) for ikke-presisjonsinnflyging (NPA), skydekkehøyde ved eller over MDH. 

2)  Minsteverdier for planlegging av alternative bestemmelsesflyplasser er som vist i tabell 1.  
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Tabell 1 

Minsteverdier for planlegging av alternativ bestemmelsesflyplass 

Type innflyging Minsteverdier for planlegging 

CAT II og III CAT I RVR 

CAT I CAT I + 200 fot / 400 m sikt 

NPA NPA RVR/VIS + 400 m 

Skydekkehøyden skal være ved eller over MDH + 200 fot 

CAT.OP.MPA.190 Innlevering av ATS-reiseplanen 

a)  Dersom en ATS-reiseplan ikke er innlevert fordi det ikke er påkrevd av luftfartsreglene, skal det inngis tilstrekkelig 

informasjon, slik at alarmtjenester kan aktiveres ved behov. 

b)  Ved flyging fra et sted der det er umulig å innlevere en ATS-reiseplan, skal fartøysjefen eller operatøren sende 

ATS-reiseplanen så snart som mulig etter start. 

CAT.OP.MPA.195 Påfylling/avtanking av drivstoff mens passasjerer går om bord i, er om bord i eller forlater 

luftfartøyet 

a)  Et luftfartøy skal ikke påfylles med / avtankes for drivstoff av typen Avgas (flybensin) eller et drivstoff med lavt 

oktantall, eller en blanding av disse drivstofftypene, mens passasjerer går om bord i, er om bord i eller forlater 

luftfartøyet. 

b)  For alle andre drivstofftyper skal det treffes nødvendige forholdsregler, og luftfartøyet skal være forsvarlig 

bemannet av kvalifisert personell som er klar til å iverksette og lede en evakuering av luftfartøyet med de mest 

praktiske og hurtigst tilgjengelige midler. 

CAT.OP.MPA.200 Påfylling/avtanking av drivstoff med lavt oktantall 

Påfylling/avtanking av drivstoff med lavt oktantall skal skje bare dersom operatøren har fastsatt relevante prosedyrer 

som tar hensyn til den høye risikoen knyttet til bruk av drivstofftyper med lavt oktantall. 

CAT.OP.MPA.205 Bakoverskyving og tauing – fly 

Prosedyrer for bakoverskyving og tauing angitt av operatøren skal være i samsvar med gjeldende standarder og 

prosedyrer for luftfart. 

CAT.OP.MPA.210 Besetningsmedlemmene ved sine plasser 

a) Flygebesetningsmedlemmer 

1)  Under start og landing skal hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, være på sin 

plass. 

2)  I alle andre faser av flygingen skal hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, forbli på 

sin plass, med mindre vedkommendes fravær er nødvendig for å utføre oppgaver i forbindelse med flygingen 

eller tilfredsstille fysiologiske behov, forutsatt at minst én kvalifisert flyger forblir ved luftfartøyets 

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 ikke anses som en del av en hvileperiode 

med sikte på å beregne flygetidsbegrensninger eller til å begrunne en forlengelse av tjenesteperioden. 

b) Kabinbesetningsmedlemmer. 

 Under flygingens kritiske faser skal hvert kabinbesetningsmedlem sitte på sin tildelte plass og skal ikke utføre 

andre oppgaver enn dem som er nødvendige for sikker drift av luftfartøyet.  
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CAT.OP.MPA.215 Bruk av hodetelefoner — fly 

a)  Hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, skal bruke hodetelefoner med 

svanehalsmikrofon eller tilsvarende. Hodetelefonene skal brukes som hovedinnretning for talekommunikasjon med 

lufttrafikktjenesten: 

1)  på bakken: 

i) når ATC-avgangsklarering mottas via talekommunikasjon, og 

ii) når motorene er i gang, 

2)  under flyging: 

i) under gjennomgangshøyden eller 

ii) under 10 000 fot, idet den høyeste verdien velges, 

 og 

3)  når fartøysjefen anser det som nødvendig. 

b)  Under forholdene i henhold til bokstav a) skal svanehalsmikrofonen eller tilsvarende være i en stilling som 

muliggjør bruk til toveis radiokommunikasjon. 

CAT.OP.MPA.216 Bruk av hodetelefoner — helikoptre 

Hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, skal bruke hodetelefoner med svanehalsmikrofon 

eller tilsvarende, og skal bruke dem som hovedinnretning for å kommunisere med lufttrafikktjenesten. 

CAT.OP.MPA.220 Nødevakueringsutstyr 

Operatøren skal fastsette prosedyrer som sørger for at alt nødevakueringsutstyr som utløses automatisk, avsikres før 

taksing, start og landing dersom dette er sikkert og gjennomførbart. 

CAT.OP.MPA.225 Seter, sikkerhetsbelter og redningsseler 

a) Besetningsmedlemmer 

1)  Ved start og landing, og når fartøysjefen anser det som nødvendig av hensyn til sikkerheten, skal hvert 

besetningsmedlem være sikret med tilgjengelige sikkerhetsbelter og redningsseler. 

2)  I andre faser av flygingen skal hvert flygebesetningsmedlem i førerkabinen ha sikkerhetsbeltet fastspent når 

vedkommende er på sin plass. 

b) Passasjerer 

1)  Før start og landing, under taksing og når det anses som nødvendig av hensyn til sikkerheten, skal fartøysjefen 

sikre at hver passasjer om bord befinner seg i et sete eller en køye med sikkerhetsbeltet eller redningsselen 

korrekt festet. 

2)  Operatøren skal treffe tiltak for at flere personer i ett sete i luftfartøyet tillates bare for bestemte seter. 

Fartøysjefen skal sikre at flere personer i ett sete 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 annet barnesikringsutstyr. 

CAT.OP.MPA.230 Sikring av passasjerkabin og pantry(er) 

a)  Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at alle utganger og rømningsveier er uten hindringer før taksing, 

start og landing. 

b)  Fartøysjefen skal før start og landing, og når det anses som nødvendig av hensyn til sikkerheten, sikre at alt utstyr 

og all bagasje er tilstrekkelig sikret.  
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CAT.OP.MPA.235 Redningsvester — helikoptre 

Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at det ved operasjoner over vann med et helikopter i ytelsesklasse 3 tas 

hensyn til flygingens varighet og forhold som kan oppstå, når det skal bestemmes om redningsvester skal brukes av 

alle som er om bord. 

CAT.OP.MPA.240 Røyking om bord 

Fartøysjefen skal ikke tillate røyking om bord: 

a)  når det anses som nødvendig av hensyn til sikkerheten, 

b)  under påfylling og avtanking av drivstoff på luftfartøyet, 

c)  når luftfartøyet står på bakken, med mindre operatøren har fastsatt prosedyrer for å begrense risikoen under 

virksomhet på bakken, 

d)  utenfor utpekte røykeområder, i midtgangen(e) og på toalettene, 

e)  i lasterom og/eller andre områder der det fraktes last som ikke lagres i flammesikre beholdere eller dekkes med 

flammesikker presenning, og 

f)  i områder av passasjerkabinen der det tilføres oksygen. 

CAT.OP.MPA.245 Værforhold — alle luftfartøyer 

a)  På IFR-flyginger skal fartøysjefen ikke 

1)  begynne start, eller 

2)  fortsette forbi det punkt som en revidert ATS-reiseplan gjelder fra, dersom planer for flygingen endres 

underveis, 

 med mindre det foreligger opplysninger som viser at de forventede værforhold på ankomsttidspunktet ved 

bestemmelsesflyplassen og/eller nødvendige alternative flyplasser er som minsteverdiene for planlegging eller 

bedre. 

b)  På IFR-flyginger 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, er som gjeldende driftsmessige minstekriterier for flyplassen eller bedre. 

c)  På VFR-flyginger skal fartøysjefen påbegynne start bare dersom gjeldende værrapporter og/eller værvarsler viser at 

værforholdene langs den delen av ruten som skal flys etter VFR, på det aktuelle tidspunktet, vil være som eller 

bedre enn VFR-grenseverdiene. 

CAT.OP.MPA.246 Værforhold — fly 

I tillegg til CAT.OP.MPA.245 skal fartøysjefen på IFR-flyginger med fly ikke fortsette forbi 

a)  beslutningspunktet ved bruk av prosedyren med redusert drivstoff til uforutsett bruk, eller 

b)  det forhåndsfastsatte punkt ved bruk av prosedyren med forhåndsfastsatt punkt (PDP – pre-determined point), 

med mindre det foreligger opplysninger som viser at de forventede værforhold på ankomsttidspunktet ved 

bestemmelsesflyplassen og/eller nødvendige alternative bestemmelsesflyplasser, er som gjeldende driftsmessige 

minstekriterier for flyplassen eller bedre. 

CAT.OP.MPA.247 Værforhold — helikoptre 

I tillegg til CAT.OP.MPA.245 gjelder følgende: 

a)  På VFR-flyginger over vann uten land i sikte med helikoptre skal fartøysjefen påbegynne start bare dersom 

relevante værrapporter og/eller værvarsler viser at skydekkehøyden vil være over 600 fot om dagen eller 1 200 fot 

om natten. 
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b)  Uten hensyn til bokstav a) kan VFR-flyginger, ved flyging mellom helikopterdekk i klasse G-luftrom der sektoren 

over vann er mindre enn 10 NM, gjennomføres dersom grenseverdiene tilsvarer, eller er bedre enn, følgende: 

Tabell 1 

Minsteverdier for flyging mellom helikopterdekk i klasse G-luftrom 

 Dag Natt 

 Høyde(*) Sikt Høyde(*) Sikt 

Én flyger 300 fot 3 km 500 fot 5 km 

To flygere 300 fot 2 km(**) 500 fot 5 km(***) 

(*) Skyhøyden skal være slik at flyging ved den angitte høyden er mulig, under og klar av skyer. 

(**) Helikoptre kan flys ved flysikt ned til 800 m, forutsatt at bestemmelsesstedet eller en mellomliggende struktur er 

kontinuerlig synlig. 

(***) Helikoptre kan flys ved flysikt ned til 1500 m, forutsatt at bestemmelsesstedet eller en mellomliggende struktur er 

kontinuerlig synlig. 

c)  Flyging med helikoptre til et helikopterdekk eller hevet FATO skal gjennomføres bare dersom gjennomsnittlig 

vindhastighet på helikopterdekket eller hevet FATO rapporteres å være mindre enn 60 knop. 

CAT.OP.MPA.250 Is og annen forurensning — prosedyrer på bakken 

a)  Operatøren skal fastsette prosedyrer som skal følges når avising og forebygging av isdannelse på bakken samt 

tilknyttede inspeksjoner av luftfartøyet er nødvendig for sikker drift av luftfartøyet. 

b)  Fartøysjefen kan påbegynne start bare dersom luftfartøyet er fritt for ethvert belegg som kan skade luftfartøyets 

ytelse og/eller styrbarhet utover det som er tillatt i bokstav a) og flygehåndboken. 

CAT.OP.MPA.255 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 luftfartøyet er sertifisert og utstyrt for å tåle slike forhold. 

c)  Dersom isdannelsen er større enn luftfartøyet er sertifisert for, eller dersom et luftfartøy som ikke er sertifisert for 

flyging under kjente isforhold, utsettes for isdannelse, skal fartøysjefen umiddelbart forlate forholdene med 

isdannelse ved å skifte nivå og/eller rute, om nødvendig varsle flygekontrollen om en nødssituasjon. 

CAT.OP.MPA.260 Drivstoff- og oljeforsyning 

Fartøysjefen kan begynne en flyging eller fortsette i tilfelle endring av planer underveis bare dersom vedkommende har 

forvisset seg om at luftfartøyet medbringer minst den planlagte mengden nyttbart drivstoff og olje til å gjennomføre 

flygingen sikkert, idet det tas hensyn til forventede driftsforhold. 

CAT.OP.MPA.265 Startforhold 

Før start påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at 

a)  været ved flyplassen eller operasjonsstedet og forholdene på rullebanen eller FATO som skal benyttes, i henhold til 

de tilgjengelige opplysninger ikke er til hinder for sikker start og avgang, og 

b)  fastsatte driftsmessige minstekriterier for flyplassen vil bli overholdt. 

CAT.OP.MPA.270 Minsteflygehøyder 

Fartøysjefen eller den flygeren som gjennomføringen av flygingen er delegert til, skal ikke fly under de angitte 

minstehøydene med mindre 

a)  det er nødvendig ved start og landing, eller 

b)  det foretas nedstigning i samsvar med prosedyrer godkjent av vedkommende myndighet. 
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CAT.OP.MPA.275 Simulering av unormale situasjoner under flyging 

Operatøren skal sikre at følgende situasjoner ikke simuleres mens passasjerer eller last fraktes: 

a)  unormale situasjoner eller nødssituasjoner som krever anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller 

nødssituasjoner, eller 

b)  instrumentflygingsværforhold (IMC) ved kunstige midler. 

CAT.OP.MPA.280 Drivstoffadministrasjon under flyging – fly 

Operatøren skal fastsette en prosedyre for å sikre at drivstoffkontroll og drivstoffadministrasjon under flyging utføres i 

samsvar med følgende kriterier: 

a) Drivstoffkontroller under flyging 

1)  Fartøysjefen skal sikre at det regelmessig foretas drivstoffkontroller under flyging. Nyttbart, gjenværende 

drivstoff skal registreres og vurderes med henblikk på å: 

i) sammenligne faktisk forbruk med planlagt forbruk, 

ii) kontrollere at nyttbart, gjenværende drivstoff er tilstrekkelig til å fullføre flygingen, i samsvar med 

bokstav b), og 

iii) fastslå forventet nyttbart, gjenværende drivstoff ved ankomst til bestemmelsesflyplassen. 

2)  Relevante drivstoffdata skal registreres. 

b) Drivstoffadministrasjon under flyging 

1)  Flygingen skal utføres slik at forventet nyttbart, gjenværende drivstoff ved ankomst til bestemmelsesflyplassen 

ikke er mindre enn: 

i) det nødvendige drivstoffet for flyging til alternativ flyplass pluss endelig drivstoffreserve, eller 

ii) endelig drivstoffreserve dersom det ikke kreves noen alternativ flyplass. 

2)  Dersom en drivstoffkontroll under flyging viser at forventet nyttbart, gjenværende drivstoff ved ankomst til 

bestemmelsesflyplassen er mindre enn: 

i) nødvendig drivstoff for flyging til alternativ flyplass pluss endelig drivstoffreserve, skal fartøysjefen ta 

hensyn til trafikken og de rådende driftsforholdene på bestemmelsesflyplassen, på den alternative 

flyplassen og på enhver annen egnet flyplass, med sikte på å treffe en beslutning om å fortsette til 

bestemmelsesflyplassen eller omdirigere og lande sikkert med minst den endelige drivstoffreserven, eller 

ii) endelig drivstoffreserve dersom det ikke kreves noen alternativ flyplass, skal fartøysjefen treffe 

hensiktsmessige tiltak og fortsette til en egnet flyplass, slik at sikker landing kan foretas med minst den 

endelige drivstoffreserven. 

3)  Fartøysjefen skal erklære at det foreligger en nødssituasjon dersom beregnet nyttbart drivstoff ved landing på 

nærmeste egnede flyplass der en sikker landing kan foretas, er mindre enn endelig drivstoffreserve. 

4)  Tilleggsvilkår for særlige prosedyrer 

i) På en flyging der RCF-prosedyren benyttes til å fortsette til bestemmelsesflyplass 1, skal fartøysjefen sikre 

at gjenværende nyttbart drivstoff på beslutningspunktet er minst den samlede mengden av 

a)  drivstoff til flygingen fra beslutningspunktet til bestemmelsesflyplass 1, 

b)  drivstoff til uforutsett bruk som tilsvarer 5 % av drivstoffet til flygingen fra beslutningspunktet til 

bestemmelsesflyplass 1, 

c)  drivstoff til alternativ flyplass 1 dersom det kreves en alternativ flyplass 1, og 

d)  endelig drivstoffreserve.  
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ii) På en flyging der PDP-prosedyren brukes til å fortsette til bestemmelsesflyplassen, skal fartøysjefen sikre at 

gjenværende nyttbart drivstoff på PDP er minst den samlede mengden av 

a)  drivstoff til flygingen fra PDP til bestemmelsesflyplassen, 

b)  drivstoff til uforutsett merforbruk fra PDP til bestemmelsesflyplassen, og 

c)  tilleggsdrivstoff. 

CAT.OP.MPA.281 Drivstoffadministrasjon under flyging – helikoptre 

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 eller et operasjonssted der sikker landing kan gjennomføres med endelig drivstoffreserve i 

behold. 

c)  Fartøysjefen skal erklære at det foreligger en nødssituasjon dersom faktisk nyttbart drivstoff om bord er mindre enn 

endelig drivstoffreserve. 

CAT.OP.MPA.285 Bruk av tilleggsoksygen 

Fartøysjefen skal sikre at flygebesetningsmedlemmer som utfører oppgaver som er viktige for sikker drift av et 

luftfartøy 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. 

CAT.OP.MPA.290 Terrengvarsling 

Dersom et flygebesetningsmedlem eller et terrengvarslingssystem oppdager at luftfartøyet befinner seg for nær bakken, 

skal flygeren som gjennomfører flygingen, umiddelbart treffe korrigerende tiltak for å oppnå sikre flygeforhold. 

CAT.OP.MPA.295 Bruk av flybåret antikollisjonssystem (ACAS) 

Operatøren skal fastsette driftsprosedyrer og opplæringsprogrammer når ACAS er installert og i drift. Når ACAS II er i 

bruk, skal slike prosedyrer og slik opplæring være i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011(1). 

CAT.OP.MPA.300 Innflygings- og landingsforhold 

Før en innflyging for landing påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at været ved flyplassen og forholdene på 

rullebanen eller FATO 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. 

CAT.OP.MPA.305 Innflygingens begynnelse og fortsettelse 

a)  Fartøysjefen eller den flygeren som gjennomføringen av flygingen er delegert til, kan begynne en 

instrumentinnflyging uavhengig av rapportert RVR/VIS. 

b)  Dersom rapportert RVR/VIS er mindre enn gjeldende minsteverdi, skal ikke innflygingen fortsette: 

1)  under 1 000 fot over flyplassen, eller 

2)  i siste fase av innflygingen dersom DA/H eller MDA/H er mer enn 1 000 fot over flyplassen. 

c)  Dersom RVR ikke foreligger, kan RVR-verdier utledes ved å konvertere rapportert sikt. 

d)  Dersom rapportert RVR/VIS etter passering 1 000 fot over flyplassen faller under gjeldende minsteverdi, kan 

innflygingen fortsette til DA/H eller MDA/H. 

e)  Innflygingen kan fortsette under DA/H eller MDA/H og landingen fullføres, forutsatt at den nødvendige visuelle 

referansen for typen innflyging og for den planlagte rullebanen er oppnådd ved DA/H eller MDA/H og 

opprettholdes. 

  

(1) EUT L 336 av 20.12.2011, s. 20. 
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f)  RVR i landingssonen skal alltid være avgjørende. Dersom RVR for midtpunkt og stoppende er rapportert og 

relevant, skal også disse være avgjørende. RVR-minsteverdien for midtpunktet skal være 125 m eller den RVR som 

kreves for landingssonen, dersom denne er lavere, og 75 m for stoppenden. For luftfartøyer som er utstyrt med et 

styre- eller kontrollsystem for rullingen, skal minsteverdien for RVR for midtpunktet være 75 m. 

CAT.OP.MPA.310 Driftsprosedyrer — terskelkryssingshøyde – fly 

Operatøren skal fastsette driftsprosedyrer som er utformet for å sikre at et fly som brukes til presisjonsinnflyginger, 

passerer rullebaneterskelen med sikker margin, med flyet i landingskonfigurasjon og -stilling. 

CAT.OP.MPA.315 Rapportering av flytimer – helikoptre 

Operatøren skal stille til rådighet for vedkommende myndighet antall flygetimer for hvert helikopter i løpet av det siste 

kalenderåret. 

CAT.OP.MPA.320 Luftfartøykategorier 

a)  Luftfartøykategorier skal bygge på angitt flygehastighet ved rullebaneterskel (VAT), som tilsvarer steilehastighet 

(VSO) multiplisert med 1,3 eller VS1g multiplisert med 1,23 i landingskonfigurasjonen ved største sertifiserte 

landingsmasse. Dersom både VSO og VS1g er tilgjengelig, skal den høyeste VAT-verdien benyttes. 

b)  Luftfartøykategoriene i nedenstående tabell skal brukes. 

Tabell 1 

Luftfartøykategorier som tilsvarer VAT-verdier 

Luftfartøykategori 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 

c)  Landingskonfigurasjonen som brukes i beregningen, skal angis i driftshåndboken. 

d)  Operatøren kan benytte en lavere landingsmasse til fastsettelse av VAT dersom vedkommende myndighet har 

godkjent det. En slik lavere landingsmasse skal være en permanent verdi, uavhengig av skiftende forhold i den 

daglige driften. 

KAPITTEL C 

LUFTFARTØYETS YTELSE OG DRIFTSBEGRENSNINGER 

AVSNITT 1 

Fly 

KAP ITTE L 1  

Genere l l e  kra v  

CAT.POL.A.100 Ytelsesklasser 

a)  Flyet skal brukes i samsvar med gjeldende krav til ytelsesklasse. 

b)  Dersom det ikke er mulig fullt ut å oppfylle gjeldende krav i dette avsnitt på grunn av særlige egenskaper ved 

konstruksjonen, skal operatøren anvende godkjente ytelsesstandarder som sikrer et sikkerhetsnivå som tilsvarer det 

som kreves i det relevante kapittel. 

CAT.POL.A.105 Generelt 

a)  Flyets masse: 

1)  idet starten begynnes, eller 

2)  ved endring av planene underveis, ved det punktet som den reviderte driftsreiseplanen gjelder fra, 
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 skal ikke være større enn at kravene til masse i det aktuelle kapittelet kan oppfylles for den flygingen som skal 

utføres. Det kan tas hensyn til forventede massereduksjoner utover i flygingen og til drivstoffdumping. 

b)  Godkjente ytelsesdata i flygehåndboken skal brukes til å fastslå om kravene i det aktuelle kapittelet er oppfylt, om 

nødvendig supplert med andre data, slik det er angitt i det relevante kapittelet. Operatøren skal angi andre data i 

driftshåndboken. Ved anvendelse av faktorene beskrevet i det relevante kapittelet kan det tas hensyn til eventuelle 

driftsmessige faktorer som det allerede inngår i ytelsesdataene i flygehåndboken, slik at man unngår å korrigere for 

de samme faktorene to ganger. 

c)  Det skal 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 startkravene i de 

relevante kapitlene. 

KAPITTE L 2  

Yte l se s kla sse  A  

CAT.POL.A.200 Alminnelige bestemmelser 

a)  De godkjente ytelsesdataene i flygehåndboken skal om nødvendig suppleres med andre data dersom de godkjente 

ytelsesdataene i flygehåndboken er utilstrekkelige med hensyn til punkter som: 

1)  å ta hensyn til dårlige driftsforhold som med rimelighet kan forventes, for eksempel start og landing på 

forurensede rullebaner, og 

2)  å ta hensyn til muligheten for motorsvikt i alle faser av flygingen. 

b)  For våte og forurensede rullebaner skal det benyttes ytelsesdata som er bestemt i samsvar med gjeldende standarder 

for sertifisering av store fly eller tilsvarende. 

c)  Bruk av andre data omhandlet i bokstav a) og tilsvarende krav omhandlet i bokstav b) skal angis i driftshåndboken. 

CAT.POL.A.205 Start 

a)  Startmassen skal ikke overstige største tillatte startmasse som angitt i flygehåndboken for trykkhøyden og 

temperaturen i omgivelsene på avgangsflyplassen. 

b)  Følgende krav skal oppfylles ved fastsettelse av største tillatte startmasse: 

1)  Akselerasjon-stopp-distansen skal ikke overstige tilgjengelig akselerasjon-stopp-distanse (ASDA). 

2)  Startdistansen skal ikke overstige tilgjengelig startdistanse, med et hinderfritt stigeområde som ikke overstiger 

halvparten av tilgjengelig startrullebane (TORA). 

3)  Startrullebanen skal ikke overstige TORA. 

4)  Verdiene for hastigheten V1 skal være de samme for både avbrutt og fortsatt start. 

5)  På en våt eller forurenset rullebane skal startmassen ikke overstige den som er tillatt for start på en tørr 

rullebane under de samme forholdene. 

c)  Ved overholdelse av bokstav b) skal det tas hensyn til følgende: 

1)  flyplassens trykkhøyde, 

2)  omgivelsestemperaturen på flyplassen, 

3)  rullebaneforhold og type rullebanedekke,  
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4)  rullebanehellingen i startretningen, 

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 start. 

CAT.POL.A.210 Hinderklaring ved start 

a)  Netto startstigebane skal fastsettes slik at flyet går klar av alle hindre med en vertikal avstand på minst 35 fot eller 

med en horisontal avstand på minst 90 m pluss 0,125 × D, der D er den horisontale avstanden flyet har tilbakelagt 

fra enden av tilgjengelig startdistanse (TODA), eller enden av startdistansen dersom en sving er planlagt før enden 

av TODA. For fly med vingespenn på mindre enn 60 meter kan det brukes en horisontal hinderklaring på 

halvparten av flyets vingespenn pluss 60 meter pluss 0,125 × D. 

b)  Ved overholdelse av bokstav a) gjelder følgende: 

1)  Det skal tas hensyn til følgende punkter: 

i) flyets masse idet startrullebanen påbegynnes, 

ii) flyplassens trykkhøyde, 

iii) omgivelsestemperaturen på flyplassen og 

iv) høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 

medvindskomponenten. 

2)  Kursendringer tillates ikke opp til det punktet der netto startstigebane har nådd en høyde som tilsvarer 

halvparten av vingespennet, men minst 50 fot over høyden til enden av TORA. Deretter, opptil en høyde av 400 

fot, antas det at flyet ikke krenger mer enn 15°. Høyere enn 400 fot kan det planlegges med krenging på mer 

enn 15°, men ikke mer enn 25°. 

3)  Alle deler av netto startstigebane der flyet må krenge mer enn 15°, skal gå klar av alle hindre innenfor de 

horisontale avstandene angitt i bokstav a) og bokstav b) nr. 6 og 7, med en vertikal avstand på minst 50 fot. 

4)  Operasjoner som benytter økte krengingsvinkler på høyst 20° mellom 200 fot og 400 fot, eller høyst 30° over 

400 fot, skal gjennomføres i samsvar med CAT.POL.A.240. 

5)  Det skal tas tilstrekkelig hensyn til krengingens innvirkning på driftshastigheter og flygebane, herunder økte 

distanser som følge av økte driftshastigheter. 

6)  I tilfeller der den planlagte flygebanen ikke krever kursendringer på mer enn 15°, behøver en operatør ikke å ta 

hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn: 

i) 300 m, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 

hinderbegrensede området, eller 

ii) 600 m for flyginger under alle andre forhold. 

7)  I tilfeller der den planlagte flygebanen krever kursendringer på mer enn 15°, behøver en operatør ikke å ta 

hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn: 

i) 600 m, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 

hinderbegrensede området, eller 

ii) 900 m for flyginger under alle andre forhold. 

c)  Operatøren skal fastsette beredskapsprosedyrer for å oppfylle kravene i bokstav a) og b) og gi en sikker rute der 

hindringer unngås, slik at flyet er i stand til å oppfylle underveiskravene i CAT.POL.A.215 eller lande på enten 

avgangsflyplassen eller en alternativ startflyplass.  
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CAT.POL.A.215 Underveis – én motor ute av drift (OEI) 

a)  Data for netto flygebane underveis med OEI som angitt i flygehåndboken som er tilfredsstillende ut fra forventede 

værforhold for flygingen, skal oppfylle bokstav 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 der 

systemer for forebygging av isdannelse er påkrevd, skal innvirkningen av slik bruk på netto flygebane tas i 

betraktning. 

b)  Gradienten til netto flygebane skal være positiv minst 1 000 fot over alt terreng og alle hindre 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 CAT.POL.A.225 eller eventuelt CAT.POL.A.230. Netto flygebane skal, innenfor en 

avstand på 9,3 km (5 NM) på hver side av den planlagte rutetraseen, ha en vertikal klaring på minst 2 000 fot til alt 

terreng og alle hindre langs ruten, i samsvar med følgende: 

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 og/eller værvarsler samt rapporter om rullebaneforholdene viser at en sikker landing kan 

gjennomføres på det beregnede landingstidspunktet. 

d)  En operatør skal øke breddemarginene i bokstav b) og c) til 18,5 km (10 NM) dersom navigasjonsnøyaktigheten 

ikke oppfyller minst nødvendig navigasjonsytelse 5 (RNP5). 

CAT.POL.A.220 Underveis – fly med tre eller flere motorer, to motorer ute av drift 

a)  Et fly som har tre eller flere motorer, skal ved standardtemperatur i vindstille ved en marsjhastighet for 

langdistanseflyging med alle motorer i drift ikke på noe sted langs den planlagte rutetraseen befinne seg mer enn 90 

minutters flyging fra en flyplass der gjeldende ytelseskrav for beregnet landingsmasse oppfylles, med mindre flyet 

overholder bokstav b)–f). 

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 punktet 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 vertikal klaring på 

minst 2 000 fot til alt terreng og alle hindre 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 oppfyller minst RNP5, skal operatøren øke breddemarginen 

angitt ovenfor til 18,5 km (10 NM). 

c)  De to motorene antas å svikte på det mest kritiske punktet av den delen 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 punktet der de to motorene antas å svikte, skal ikke være mindre enn den som 

inkluderer tilstrekkelig drivstoff til å fortsette til den flyplassen 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.  
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CAT.POL.A.225 Landing – bestemmelsesflyplass og alternative flyplasser 

a)  Flyets landingsmasse bestemt i henhold til CAT.POL.A.105 bokstav a) skal ikke overstige den største 

landingsmassen som er angitt for den høyde og den aktuelle temperatur som er forventet på beregnet tidspunkt for 

landing ved bestemmelsesflyplassen og en alternativ flyplass. 

CAT.POL.A.230 Landing — tørre rullebaner 

a)  Flyets landingsmasse bestemt i henhold til CAT.POL.A.105 bokstav a) for beregnet landingstidspunkt ved 

bestemmelsesflyplassen og ved en alternativ flyplass skal muliggjøre landing med full stopp fra 50 fot over 

rullebaneterskelen: 

1)  for turbojetfly, innenfor 60 % av tilgjengelig landingsdistanse (LDA), og 

2)  for turbopropfly, innenfor 70 % av LDA. 

b)  For bratte innflyginger skal operatøren bruke data for landingsdistanse utregnet i samsvar med bokstav a), basert på 

en høyde over rullebaneterskelen på under 60 fot, men ikke under 35 fot, og skal overholde CAT.POL.A.245. 

c)  For korte landinger skal operatøren bruke data for landingsdistanse utregnet i samsvar med bokstav a) og skal 

overholde CAT.POL.A.250. 

d)  Ved fastsettelse av landingsmassen 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 %. 

e)  For utsendelse av flyet 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, basert på antatt vindstyrke og vindretning og 

flyets manøvreringsegenskaper på bakken samt andre forhold som landingshjelpemidler og terreng. 

f)  Dersom en operatør ikke kan overholde bokstav e) nr. 1) for en bestemmelsesflyplass som har én enkelt rullebane 

der landing avhenger av en bestemt vindkomponent, kan et fly utsendes dersom det er angitt to alternative 

flyplasser der bokstav a)–e) kan oppfylles fullt ut. Før innflyging for landing på bestemmelsesflyplassen begynnes, 

skal fartøysjefen forvisse seg om at landing kan foretas ved fullstendig overholdelse av bokstav a)–d) og 

CAT.POL.A.225. 

g)  Dersom en operatør ikke kan overholde bokstav e) nr. 2 for bestemmelsesflyplassen, kan flyet utsendes bare 

dersom det er angitt en alternativ flyplass som gjør det mulig fullt ut å overholde bokstav a)–e). 

CAT.POL.A.235 Landing — våte og forurensede rullebaner 

a)  Dersom aktuelle værrapporter og/eller værvarsler viser at rullebanen ved beregnet ankomsttid kan være våt, skal 

LDA tilsvare minst 115 % av nødvendig landingsdistanse, bestemt i samsvar med CAT.POL.A.230. 

b)  Dersom aktuelle værrapporter og/eller værvarsler viser at rullebanen ved beregnet ankomsttidspunkt kan være 

forurenset, skal LDA tilsvare minst den landingsdistansen som er bestemt i samsvar med bokstav a) eller minst 115 

% av landingsdistansen bestemt i samsvar med godkjente data for landingsdistanse på forurensede rullebaner eller 

tilsvarende. Operatøren skal angi i driftshåndboken om det skal anvendes tilsvarende data for landingsdistanse. 

c)  En landingsdistanse på en våt rullebane som er kortere enn det som kreves i bokstav a), men ikke mindre enn det 

som kreves av CAT.POL.A.230 bokstav a), kan brukes dersom flygehåndboken inneholder særskilt 

tilleggsinformasjon om landingsdistanser på våte rullebaner.  
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d)  En landingsdistanse på en særlig preparert forurenset rullebane som er kortere enn det som kreves i henhold til 

bokstav b), men ikke mindre enn det som kreves i henhold til CAT.POL.A.230 bokstav a), kan brukes dersom 

flygehåndboken inneholder særlig tilleggsinformasjon om landingsdistanser på forurensede rullebaner. 

e)  For bokstav b), c) og d) får kriteriene i CAT.POL.A.230 tilsvarende anvendelse, med det unntak at 

CAT.POL.A.230 bokstav a) ikke får anvendelse på bokstav b) ovenfor. 

CAT.POL.A.240 Godkjenning av flyginger med økte krengingsvinkler 

a)  Flyginger med økte krengingsvinkler krever forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente godkjenning skal operatøren godtgjøre at følgende vilkår er oppfylt: 

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 krengingsvinkler og hastigheter. 

2)  Visuell veiledning skal være tilgjengelig for navigeringsnøyaktighet. 

3)  Minsteverdier for vær og vindbegrensninger skal angis for hver rullebane. 

4)  Flygebesetningen skal ha fått tilstrekkelig kjennskap til ruten som skal flys, og prosedyrene som skal benyttes, i 

samsvar med ORO.OPS.FC. 

CAT.POL.A.245 Godkjenning av bratte innflyginger 

a)  Bratte innflyginger med glidebanevinkler på 4,5° eller mer og med høyder over rullebaneterskelen på under 60 fot, 

men ikke under 35 fot, krever forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente godkjenning skal operatøren godtgjøre at følgende vilkår er oppfylt: 

1)  Flygehåndboken skal angi den største godkjente glidebanevinkel, enhver annen begrensning, prosedyrer for 

normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner knyttet til bratt innflyging samt endringer i data 

for rullebanelengde ved bruk av kriterier for bratt innflyging. 

2)  For hver flyplass der bratte innflyginger skal gjennomføres, 

i) skal et egnet referansesystem for glidebane som omfatter minst et visuelt glidebaneindikasjonssystem, 

være tilgjengelig, 

ii) skal minsteverdier for vær være angitt, og 

iii) skal det tas hensyn til følgende punkter: 

a)  situasjonen med hensyn til hindringer, 

b)  typen glidebanereferanse og retningsreferanse mot rullebanen, 

c)  minste visuelle referanse som kreves ved beslutningshøyde (DH) og MDA, 

d)  tilgjengelig utstyr om bord, 

e)  flygerens kvalifikasjoner og særlige kjennskap til flyplassen, 

f)  begrensninger og prosedyrer i flygehåndboken og 

g)  kriterier for avbrutt innflyging. 

CAT.POL.A.250 Godkjenning av korte landinger 

a)  Korte landinger krever forhåndsgodkjenning av vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente godkjenning skal operatøren godtgjøre at følgende vilkår er oppfylt: 

1) Den avstanden som brukes til å beregne tillatt landingsmasse, kan bestå av den anvendbare lengden av det 

erklærte sikkerhetsområdet pluss erklært LDA.  
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2) Staten der flyplassen ligger, har bestemt en offentlig interesse for og driftsmessig nødvendighet av 

operasjonen, på grunn av flyplassens avsides beliggenhet eller fysiske begrensninger for forlengelse av 

rullebanen. 

3) Den vertikale avstanden mellom banen til flygerens øye og banen til laveste del av hjulene, med flyet etablert 

på normal glidebane, skal ikke overstige 3 m. 

4) Minsteverdiene for RVR/VIS skal ikke være mindre enn 1 500 m, og vindbegrensninger skal være angitt i 

driftshåndboken. 

5) Krav til flygerens minsteerfaring, opplæring og særlig flyplasskjennskap skal angis og overholdes. 

6) Krysningshøyden over begynnelsen av den anvendbare lengden av det erklærte sikkerhetsområdet skal være 

50 fot. 

7) Bruken av det erklært sikre området er godkjent av staten der flyplassen ligger. 

8) Den anvendbare lengden av det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 90 m. 

9) 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. 

10) 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. 

11) Hellingen på det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 5 % oppover eller 2 % nedover i 

landingsretningen. 

12) Tilleggskriterier kan gjelde, dersom vedkommende myndighet angir det, idet det tas hensyn til flytypens 

egenskaper, orografiske egenskaper ved innflygingsområdet, tilgjengelige innflygingshjelpemidler og 

vurderinger i forbindelse med avbrutt innflyging og landing. 

KAP ITTE L 3  

Yte l se s kla sse  B  

CAT.POL.A.300 Generelt 

a)  Operatøren skal ikke fly et enmotorsfly: 

1)  om natten eller 

2)  ved IMC, bortsett fra etter spesielle VFR. 

b)  Operatøren skal behandle tomotorsfly som ikke oppfyller stigekravene i CAT.POL.A.340, som enmotorsfly. 

CAT.POL.A.305 Start 

a)  Startmassen skal ikke overstige største tillatte startmasse som angitt i flygehåndboken for trykkhøyden og 

temperaturen i omgivelsene på avgangsflyplassen. 

b)  Den nominelle startdistansen, slik den er angitt i flygehåndboken, skal ikke overstige: 

1)  ved multiplikasjon med en faktor på 1,25, tilgjengelig startrullebane (TORA) eller, 

2)  dersom en stoppbane og/eller et hinderfritt stigeområde er tilgjengelig, følgende: 

i) TORA, 

ii) ved multiplikasjon med en faktor på 1,15, tilgjengelig startdistanse (TODA), eller 

iii) ved multiplikasjon med en faktor på 1,3, ASDA. 

c)  Ved overholdelse av bokstav b) skal det tas hensyn til følgende: 

1)  flyets masse idet startrullebanen påbegynnes, 

2)  flyplassens trykkhøyde,  
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3)  omgivelsestemperaturen på flyplassen, 

4)  rullebaneforhold og type rullebanedekke, 

5)  rullebanehellingen i startretningen og 

6)  høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 

medvindskomponenten. 

CAT.POL.A.310 Hinderklaring ved start — flermotorsfly 

a)  Startstigebanen for fly med to eller flere motorer skal bestemmes slik at flyet går klar av alle hindre med en vertikal 

avstand på minst 50 fot, eller med en horisontal avstand på minst 90 m pluss 0,125 × D, der D er den horisontale 

avstanden som flyet tilbakelegger fra enden av TODA eller enden av startdistansen, dersom en sving er planlagt før 

enden av TODA, med mindre noe annet er fastsatt i bokstav b) og c). For fly med vingespenn på mindre enn 60 

meter kan det brukes en horisontal hinderklaring på halvparten av flyets vingespenn pluss 60 meter pluss 

0,125 × D. Det skal antas at: 

1)  startstigebanen begynner i en høyde på 50 fot over bakken ved enden av startdistansen som kreves i 

CAT.POL.A.305 bokstav b), og slutter i en høyde på 1 500 fot over bakken, 

2)  flyet ikke krenger før det har nådd en høyde på 50 fot over bakken, og at krengingsvinkelen deretter ikke 

overstiger 15°, 

3)  det oppstår svikt i kritisk motor på det punkt av startstigebanen med alle motorer i drift der den visuelle 

referansen med sikte på å unngå hindringer, forventes tapt, 

4)  gradienten for startstigebanen 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)  gradienten for startstigebanen fra høyden som nås i samsvar med bokstav a) nr. 4), til enden av stigebanen etter 

start er lik den stigegradient underveis med OEI som er angitt i flygehåndboken. 

b)  I tilfeller der den planlagte flygebanen ikke krever kursendringer på mer enn 15°, behøver en operatør ikke å 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 setter flygeren i stand til å opprettholde den 

planlagte flygebanen med samme nøyaktighet, eller 

2)  600 m for flyginger under alle andre forhold. 

c)  I tilfeller der den planlagte flygebanen krever kursendringer på mer enn 15°, behøver en operatør ikke å 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, eller 

2)  900 m for flyginger under alle andre forhold. 

d)  Ved overholdelse av bokstav a)–c) skal det tas hensyn til følgende: 

1)  flyets masse idet startrullebanen påbegynnes, 

2)  flyplassens trykkhøyde, 

3)  omgivelsestemperaturen på flyplassen og 

4)  høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 

medvindskomponenten.  



Nr. 62/486 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

CAT.POL.A.315 Underveis — flermotorsfly 

a)  Flyet skal, ved de værforhold som forventes for flygingen, og i tilfelle én motor skulle svikte mens resten av 

motorene fungerer innenfor angitt største kontinuerlige motoreffekt, være 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. 

b)  Det skal ved punktet for motorsvikt antas at: 

1)  flyet ikke går 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)  underveisgradienten med OEI skal være bruttogradienten for nedstigning eller eventuelt stigning, henholdsvis 

økt med en gradient på 0,5 % eller redusert med en gradient på 0,5 %. 

CAT.POL.A.320 Underveis — enmotorsfly 

a)  Flyet skal, ved de værforhold som forventes for flygingen, og i tilfelle motorsvikt, være i stand til å nå fram til et 

sted der det kan gjennomføres en sikker nødlanding. 

b)  Det skal ved punktet for motorsvikt antas at: 

1)  flyet ikke går 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)  underveisgradienten er bruttogradienten for nedstigning redusert med en gradient på 0,5 %. 

CAT.POL.A.325 Landing – bestemmelsesflyplass og alternative flyplasser 

Flyets landingsmasse bestemt i henhold til CAT.POL.A.105 bokstav a) skal ikke overstige den største landingsmassen 

som er angitt for den høyde og den aktuelle temperatur som er forventet på beregnet tidspunkt for landing ved 

bestemmelsesflyplassen og en alternativ flyplass. 

CAT.POL.A.330 Landing — tørre rullebaner 

a)  Flyets landingsmasse bestemt i henhold til CAT.POL.A.105 bokstav a) for beregnet landingstidspunkt ved 

bestemmelsesflyplassen og ved en alternativ flyplass skal muliggjøre landing med full stopp fra 50 fot over 

rullebaneterskelen innenfor 70 % av LDA, idet det tas hensyn til: 

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. 

b)  For bratte innflyginger skal operatøren bruke data for landingsdistanse utregnet i samsvar med bokstav a), basert på 

en høyde over rullebaneterskelen på under 60 fot, men ikke under 35 fot, og skal overholde CAT.POL.A.345. 

c)  For korte landinger skal operatøren bruke data for landingsdistanse utregnet i samsvar med bokstav a) og skal 

overholde CAT.POL.A.350. 

d)  For utsendelse av flyet i samsvar med bokstav a)–c) 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, basert på antatt vindretning og vindstyrke og 

flyets manøvreringsegenskaper på bakken samt andre forhold som landingshjelpemidler og terreng.  
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e)  Dersom operatøren ikke kan overholde bokstav d) nr. 2 for bestemmelsesflyplassen, kan flyet utsendes bare dersom 

det er angitt en alternativ flyplass som gjør det mulig fullt ut å overholde bokstav a)–d). 

CAT.POL.A.335 Landing — våte og forurensede rullebaner 

a)  Dersom aktuelle værrapporter og/eller værvarsler viser at rullebanen ved beregnet ankomsttidspunkt kan være våt, 

skal LDA minst tilsvare nødvendig landingsdistanse, bestemt i samsvar med CAT.POL.A.330, multiplisert med en 

faktor på 1.15. 

b)  Dersom aktuelle værrapporter og/eller værvarsler viser at rullebanen ved beregnet ankomsttidspunkt kan være 

forurenset, skal landingsdistansen ikke overstige LDA. Operatøren skal angi i driftshåndboken de dataene for 

landingsdistanse som skal anvendes. 

c)  En landingsdistanse på en våt rullebane som er kortere enn det som kreves i bokstav a), men ikke mindre enn det 

som kreves av CAT.POL.A.330 bokstav a), kan brukes dersom flygehåndboken inneholder særskilt 

tilleggsinformasjon om landingsdistanser på våte rullebaner. 

CAT.POL.A.340 Alminnelige bestemmelser — stigning ved start og landing 

Operatøren av et tomotorsfly skal oppfylle følgende krav til stigning ved start og landing. 

a) Stigning ved start 

1)  Alle motorer i drift 

i)  Stabil stigegradient etter start skal være minst 4 % med: 

a)  starteffekt 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 startposisjon(er) og 

d)  en stigehastighet som minst er høyere enn 1,1 VMC (minste styrehastighet på eller nær bakken) og 1,2 VS1 

(steilehastighet eller minste stabile flygehastighet i landingskonfigurasjonen). 

2)  OEI 

i) Stabil stigegradient ved en høyde på 400 fot over startnivået skal være målbart positiv med 

a)  den kritiske motoren ute av drift og dens propell i stilling for minste motstand, 

b)  gjenværende motor på starteffekt, 

c)  landingsunderstellet trukket opp, 

d)  vingeklaffene i startposisjon(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 startnivået 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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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 (referansehastighet ved landing). 

2)  OEI 

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. 

CAT.POL.A.345 Godkjenning av bratte innflyginger 

a)  Bratte innflyginger med glidebanevinkler på 4,5° eller mer og med høyder over rullebaneterskelen på under 60 fot, 

men ikke under 35 fot, krever forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente godkjenning skal operatøren godtgjøre at følgende vilkår er oppfylt: 

1)  flygehåndboken skal angi den største godkjente glidebanevinkel, enhver annen begrensning, prosedyrer for 

normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner knyttet til bratt innflyging samt endringer i data 

for rullebanelengde ved bruk av kriterier for bratt innflyging. 

2)  For hver flyplass der bratte innflyginger skal gjennomføres, 

i) skal et egnet referansesystem for glidebane, som omfatter minst et visuelt glidebaneindikasjonssystem, 

være tilgjengelig, 

ii) skal minsteverdier for vær være angitt, og 

iii) skal det tas hensyn til følgende punkter: 

a)  situasjonen med hensyn til hindringer, 

b)  typen glidebanereferanse og retningsreferanse mot rullebanen, 

c)  minste visuelle referanse som kreves ved DH og MDA, 

d)  tilgjengelig utstyr om bord, 

e)  flygerens kvalifikasjoner og særlige kjennskap til flyplassen, 

f)  begrensninger og prosedyrer i flygehåndboken og 

g)  kriterier for avbrutt innflyging.  
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CAT.POL.A.350 Godkjenning av korte landinger 

a)  Korte landinger krever forhåndsgodkjenning av vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente godkjenning skal operatøren godtgjøre at følgende vilkår er oppfylt: 

1) Den avstanden som brukes til å beregne tillatt landingsmasse, kan bestå av den anvendbare lengden av det 

erklærte sikkerhetsområdet pluss erklært LDA. 

2) Bruken av det erklært sikre området er godkjent av staten der flyplassen ligger. 

3) 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. 

4) Hellingen på det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 5 % oppover eller 2 % nedover i 

landingsretningen. 

5) Den anvendbare lengden av det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 90 m. 

6) Bredden på det erklærte sikkerhetsområdet skal minst være den dobbelte av rullebanebredden, sentrert om 

rullebanens forlengede midtlinje. 

7) Krysningshøyden over begynnelsen av den anvendbare lengden av det erklærte sikkerhetsområdet skal være 

minst 50 fot. 

8) Minsteverdier for vær skal angis for hver rullebane som skal brukes, og skal ikke være mindre enn den 

høyeste av minsteverdiene for VFR eller NPA. 

9) Krav til flygerens erfaring, opplæring og særlig flyplasskjennskap skal angis og overholdes. 

10) Tilleggskriterier kan gjelde, dersom vedkommende myndighet angir det, idet det tas hensyn til flytypens 

egenskaper, orografiske egenskaper ved innflygingsområdet, tilgjengelige innflygingshjelpemidler og 

vurderinger i forbindelse med avbrutt innflyging og landing. 

KAP ITTE L 4  

Yte l se s kla sse  C  

CAT.POL.A.400 Start 

a)  Startmassen skal ikke overstige største tillatte startmasse som angitt i flygehåndboken for trykkhøyden og 

temperaturen i omgivelsene på avgangsflyplassen. 

b)  For fly som har data for startbanens lengde i flygehåndboken som ikke tar hensyn til muligheten for motorsvikt, 

skal den avstanden som flyet krever fra begynnelsen av rulling ved start for å nå en høyde på 50 fot over bakken 

med alle motorer i drift og innenfor angitte forhold med største motoreffekt ved start, multiplisert med en faktor på 

1)  1,33 for fly med to motorer, 

2)  1,25 for fly med tre motorer eller 

3)  1,18 for fly med fire motorer, 

 ikke overstiger tilgjengelig startrullebane (TORA) ved startflyplassen. 

c)  For fly som har data for startbanens lengde i flygehåndboken som tar hensyn til muligheten for motorsvikt, skal 

følgende krav være oppfylt i samsvar med spesifikasjonene i flygehåndboken: 

1)  Akselerasjon-stopp-distansen skal ikke overstige ASDA. 

2)  Startdistansen skal ikke overstige tilgjengelig startdistanse (TODA), med et hinderfritt stigeområde som ikke 

overstiger halvparten av TORA. 

3)  Startrullebanen skal ikke overstige TORA.  
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4)  Verdiene for hastigheten V1 skal være de samme for avbrutt og fortsatt start. 

5)  På en våt eller forurenset rullebane skal startmassen ikke overstige den som er tillatt for start på en tørr 

rullebane under de samme forholdene. 

d)  Det skal tas hensyn til følgende: 

1)  flyplassens trykkhøyde, 

2)  omgivelsestemperaturen på flyplassen, 

3)  rullebaneforhold og type rullebanedekke, 

4)  rullebanehellingen i startretningen, 

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 start. 

CAT.POL.A.405 Hinderklaring ved start 

a)  Startstigebanen med OEI skal være slik at flyet går klar av alle hindre med en vertikal avstand på minst 50 fot pluss 

0,01 × D, eller med en horisontal avstand på minst 90 m pluss 0,125 × D, der D er den horisontale distansen som 

flyet har tilbakelagt fra enden av TODA. For fly med vingespenn på mindre enn 60 meter kan det brukes en 

horisontal hinderklaring på halvparten av flyets vingespenn pluss 60 meter pluss 0,125 × D. 

b)  Startstigebanen skal begynne i en høyde på 50 fot over bakkenivået ved enden av startdistansen som kreves i 

CAT.POL.A.405 bokstav b) eller c), etter hva som er relevant, og slutte i en høyde på 1 500 fot over jordoverflaten. 

c)  Ved overholdelse av bokstav a) skal det tas hensyn til følgende: 

1)  flyets masse idet startrullebanen påbegynnes, 

2)  flyplassens trykkhøyde, 

3)  omgivelsestemperaturen på flyplassen og 

4)  høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 

medvindskomponenten. 

d)  Baneendringer er ikke tillatt før det punktet på startstigebanen der en høyde på 50 fot over jordoverflaten 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 krenging på mer enn 15°, men ikke mer enn 25°. Det skal tas tilstrekkelig hensyn til krengingens 

innvirkning på flygehastigheter og flygebane, herunder økte distanser som følge av økte flygehastigheter. 

e)  I tilfeller der det ikke kreves kursendringer på mer enn 15°, behøver en operatør ikke å ta hensyn til hindringer som 

har en sideveis avstand større enn: 

1)  300 m, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 

hinderbegrensede området, eller 

2)  600 m for flyginger under alle andre forhold. 

f)  I tilfeller der det ikke kreves kursendringer på mer enn 15°, behøver en operatør ikke å ta hensyn til hindringer som 

har en sideveis avstand større enn: 

1)  600 m, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 

hinderbegrensede området, eller 

2)  900 m for flyginger under alle andre forhold.  
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g)  Operatøren skal fastsette beredskapsprosedyrer for å oppfylle kravene i bokstav a)–b) og gi en sikker rute der 

hindringer unngås, slik at flyet er i stand til å oppfylle underveiskravene i CAT.POL.A.410 eller lande på enten 

avgangsflyplassen eller en alternativ startflyplass. 

CAT.POL.A.410 Underveis — alle motorer i drift 

a)  Flyet skal, ved de værforhold som forventes for flygingen, på et hvilket som helst punkt langs ruten eller ethvert 

planlagt avvik fra denne, være 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 minstehøydene som er nødvendige for å oppfylle vilkårene i CAT.POL.A.415 og eventuelt 420. 

CAT.POL.A.415 Underveis – OEI 

a)  Flyet skal, 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, være i stand til å fortsette flygingen fra marsjhøyden til en flyplass der landing kan 

gjennomføres i samsvar med CAT.POL.A.430 eller eventuelt CAT.POL.A.435. Flyet skal gå klar av hindre 

innenfor 9,3 km (5 NM) på hver side av planlagt rutetrasé med en vertikal 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)  Flyets tilgjengelige stigehastighet skal antas å være 150 fot per minutt mindre enn brutto stigehastighet. 

d)  Breddemarginene i bokstav a) skal økes til 18,5 km (10 NM) dersom navigasjonsnøyaktigheten ikke overholder 

minst RNP5. 

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. 

CAT.POL.A.420 Underveis – fly med tre eller flere motorer, to motorer ute av drift 

a)  Et fly som har tre eller flere motorer, skal ved standardtemperatur i vindstille ved en marsjhastighet for 

langdistanseflyging med alle motorer i drift, ikke på noe sted langs den planlagte rutetraseen befinne seg mer enn 

90 minutters flyging fra en flyplass der gjeldende ytelseskrav for beregnet landingsmasse oppfylles, med mindre 

flyet overholder bokstav b)–e). 

b)  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 vertikal 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 punktet av den delen 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 landingsmasse er oppfylt. 

d)  Flyets forventede masse på det punktet der de to motorene antas å svikte, skal ikke være mindre enn den som 

omfatter tilstrekkelig drivstoff til å fortsette til den flyplassen der en landing planlegges foretatt, og 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)  Flyets tilgjengelige stigehastighet skal antas å være 150 fot per minutt mindre enn angitt.  
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f)  Breddemarginene i bokstav b) skal økes til 18,5 km (10 NM) dersom navigasjonsnøyaktigheten ikke overholder 

minst RNP5. 

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. 

CAT.POL.A.425 Landing - bestemmelsesflyplass og alternative flyplasser 

Flyets landingsmasse bestemt i henhold til CAT.POL.A.105 bokstav a) skal ikke overstige den største landingsmassen 

som er angitt i flygehåndboken for den høyde, dersom dette er angitt i flygehåndboken, den omgivelsestemperaturen 

som er forventet på beregnet tidspunkt for landing ved bestemmelsesflyplassen og en alternativ flyplass. 

CAT.POL.A.430 Landing — tørre rullebaner 

a)  Flyets landingsmasse bestemt i henhold til CAT.POL.A.105 bokstav a) for beregnet landingstidspunkt ved 

bestemmelsesflyplassen og ved en alternativ flyplass skal muliggjøre landing med full stopp fra 50 fot over 

rullebaneterskelen innenfor 70 % av LDA, idet det tas hensyn til: 

1)  flyplassens høyde over havet, 

2)  høyst 50 % av motvindskomponenten eller minst 150 % av medvindskomponenten, 

3)  typen rullebanedekke og 

4)  rullebanehellingen i landingsretningen. 

b)  For utsendelse av flyet 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, basert på antatt vindretning og vindstyrke og 

flyets manøvreringsegenskaper på bakken samt andre forhold som landingshjelpemidler og terreng. 

c)  Dersom operatøren ikke kan overholde bokstav b) nr. 2 for bestemmelsesflyplassen, kan flyet utsendes bare dersom 

det er angitt en alternativ flyplass som gjør det mulig fullt ut å overholde bokstav a) og b). 

CAT.POL.A.435 Landing — våte og forurensede rullebaner 

a)  Dersom aktuelle værrapporter og/eller værvarsler viser at rullebanen ved beregnet ankomsttidspunkt kan være våt, 

skal LDA minst tilsvare nødvendig landingsdistanse, bestemt i samsvar med CAT.POL.A.430, multiplisert med en 

faktor på 1,15. 

b)  Dersom aktuelle værrapporter og/eller værvarsler viser at rullebanen ved beregnet ankomsttidspunkt kan være 

forurenset, skal landingsdistansen ikke overstige LDA. Operatøren skal angi i driftshåndboken de dataene for 

landingsdistanse som skal anvendes. 

AVSNITT 2 

Helikoptre 

KAP ITTE L 1  

Genere l l e  kra v  

CAT.POL.H.100 Anvendelsesområde 

a)  Helikoptre skal brukes i samsvar med gjeldende krav til ytelsesklasse. 

b)  Helikoptre skal flys i ytelsesklasse 1: 

1)  når de flys til/fra flyplasser eller operasjonssteder i et tettbygd ugjestmildt miljø, med mindre de flys til/fra et 

sted i offentlighetens interesse (PIS) i samsvar med CAT.POL.H.225, eller 

2)  når de har MOPSC på over 19, med mindre de flys til/fra et helikopterdekk i ytelsesklasse 2 etter en 

godkjenning i samsvar med CAT.POL.H.305.  
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c)  Med mindre noe annet er fastsatt i bokstav b) skal helikoptre som har MOPSC på høyst 19, men over 9, flys i 

ytelsesklasse 1 eller 2. 

d)  Med mindre noe annet er fastsatt i bokstav b) skal helikoptre som har MOPSC på høyst 9, flys i ytelsesklasse 1, 2 

eller 3. 

CAT.POL.H.105 Generelt 

a)  Helikopterets masse: 

1)  idet starten begynnes, eller 

2)  ved endring av planene underveis, ved det punktet som den reviderte driftsreiseplanen gjelder fra, 

 skal ikke være større enn at kravene til masse i dette avsnitt kan oppfylles for den flygingen som skal utføres, idet 

det tas hensyn til forventede massereduksjoner utover i flygingen og den drivstoffdumpingen som er fastsatt i det 

relevante kravet. 

b)  Godkjente ytelsesdata i flygehåndboken skal brukes til å fastslå om kravene i dette avsnitt er oppfylt, om nødvendig 

supplert med andre data, slik det er angitt i det relevante kravet. Operatøren skal angi slike andre data i 

driftshåndboken. Ved anvendelse av faktorene beskrevet i dette avsnitt kan det tas hensyn til eventuelle 

driftsmessige faktorer som allerede inngår i ytelsesdataene i flygehåndboken, slik at man unngår å korrigere for de 

samme faktorene to ganger. 

c)  Ved overholdelse av kravene i dette avsnitt skal det tas hensyn til følgende parametrer: 

1)  helikopterets masse, 

2)  helikopterets konfigurasjon, 

3)  miljøforholdene, særlig 

i) trykkhøyde og temperatur, 

ii) vind: 

a)  Unntatt som fastsatt i C) skal muligheten for vind, for krav til start, startstigebane og landing, ikke være 

mer enn 50 % av den rapporterte stabile motvindskomponenten på minst 5 knop. 

b)  Dersom start og landing med en medvindskomponent er tillatt i flygehåndboken, og i alle tilfeller for 

startstigebanen, skal det tas hensyn til ikke mindre enn 150 % av den rapporterte 

medvindskomponenten. 

c)  Dersom presist vindmålingsutstyr muliggjør nøyaktig måling av vindhastighet over punktet for start og 

landing, kan operatøren fastsette vindkomponenter over 50 %, forutsatt at operatøren demonstrerer 

overfor vedkommende myndighet at nærheten til FATO og nøyaktighetsforbedringene i 

vindmålingsutstyret gir et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, 

4)  driftsteknikker, og 

5)  drift av eventuelle systemer som har en negativ virkning på ytelsen. 

CAT.POL.H.110 Hinderbegrensning 

a)  I forbindelse med krav til hinderklaring skal det tas hensyn til et hinder utenfor FATO, i startstigebanen eller 

flygebanen for avbrutt innflyging, dersom den sideveis avstanden fra nærmeste punkt på overflaten under den 

planlagte flygebanen ikke er lengre enn følgende: 

1)  For VFR-flyginger: 

i) halvparten av minste bredde definert i flygehåndboken – eller dersom ingen bredde er definert, «0,75 × D», 

der D er helikopterets største dimensjon når rotorene roterer,  
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ii) pluss den høyeste verdien av «0,25 × D» eller «3 m», 

iii) pluss: 

a)  0,10 × distansen DR for VFR-flyginger om dagen, eller 

b)  0,15 × distansen DR for VFR-flyginger om natten. 

2)  For IFR-flyginger: 

i) «1,5 × D» eller 30 m, idet den høyeste verdien velges, pluss: 

a)  0,10 × distansen DR, for IFR-flyginger med nøyaktige visuelle referanser, 

b)  0,15 × distansen DR, for IFR-flyginger med standard visuelle referanser, 

c)  0,30 × distansen DR, for IFR-flyginger uten visuelle referanser. 

ii) Dersom det foretas vurdering av flygebanen for avbrutt innflyging, gjelder avviket i det hinderbegrensede 

området først etter enden av den tilgjengelige startdistansen. 

3)  For flyginger der start begynner visuelt og konverteres til IFR/IMC ved et gjennomgangspunkt, gjelder 

kriteriene i nr. 1 opp til gjennomgangspunktet, og kriteriene i nr. 2 gjelder etter gjennomgangspunktet. 

Gjennomgangspunktet kan ikke befinne seg før enden av nødvendig startdistanse for helikoptre (TODRH) i 

ytelsesklasse 1 eller før det definerte punktet etter start (DPATO) for helikoptre i ytelsesklasse 2. 

b)  For start ved hjelp av en prosedyre for rygging eller sideveis gjennomgang skal det i sammenheng med kravene til 

hinderklaring tas hensyn til et hinder i området for rygging eller sideveis gjennomgang dersom den sideveis 

avstanden fra nærmeste punkt på overflaten under den planlagte flygebanen ikke er lengre enn: 

1)  halvparten av minste bredde definert i flygehåndboken, eller når ingen bredde er definert, «0,75 × D», 

2)  pluss den høyeste verdien av «0,25 × D» eller «3 m», 

3)  pluss: 

i) for VFR-flyginger om dagen, 0,10 × den distansen som er tilbakelagt fra bakkanten av FATO, eller 

ii) for VFR-flyginger om natten, 0,15 × den distansen som er tilbakelagt fra bakkanten av FATO. 

c)  Det kan ses bort fra hindre dersom de befinner seg utenfor: 

1)  7 × rotorradius (R) for flyginger om dagen, dersom det er sikret at navigasjonsnøyaktighet kan oppnås ved hjelp 

av egnede visuelle referanser under stigningen, 

2)  10 × R for flyginger om natten, dersom det er sikret at navigasjonsnøyaktighet kan oppnås ved hjelp av egnede 

visuelle referanser under stigningen, 

3)  300 m dersom navigasjonsnøyaktighet kan oppnås med egnede navigasjonshjelpemidler, eller 

4)  900 meter i alle andre tilfeller. 

KAP ITTE L 2  

Yte l se s kla sse  1  

CAT.POL.H.200 Generelt 

Helikoptre i ytelsesklasse 1 skal være sertifisert i kategori A eller tilsvarende som fastsatt av Byrået. 

CAT.POL.H.205 Start 

a)  Startmassen skal ikke overstige største startmasse som angitt i flygehåndboken for prosedyren som skal brukes.  
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b)  Startmassen skal være slik at: 

1)  det er mulig å avbryte start og landing på FATO ved oppdagelse av svikt i kritisk motor ved eller før 

beslutningspunktet under start (TDP), 

2)  nødvendig distanse for avbrutt start (RTODRH) ikke overstiger tilgjengelig distanse for avbrutt start 

(RTODAH), og 

3)  TODRH ikke overstiger tilgjengelig startdistanse (TODAH). 

4)  Uten hensyn til bokstav b) nr. 3 kan TODRH overstige TODAH dersom helikopteret, ved oppdagelse av svikt i 

kritisk motor ved TDP, kan, dersom det fortsetter starten, gå klar av alle hindre til enden av TODRH med en 

vertikal margin på minst 10,7 m (35 fot). 

c)  Ved overholdelse av bokstav a) og b) skal det tas hensyn til de relevante parametrene i CAT.POL.H.105 bokstav c) 

på flyplassen eller operasjonsstedet under utflyging. 

d)  Starten opp til og med TDP skal gjennomføres med sikt til jordoverflaten slik at en avbrutt start kan gjennomføres. 

e)  For start ved hjelp av en prosedyre for rygging eller sideveis gjennomgang, med oppdagelse av svikt i kritisk motor 

ved eller før TDP, skal alle hindre i området for rygging eller sideveis gjennomgang klares med en tilstrekkelig 

margin. 

CAT.POL.H.210 Startstigebane 

a)  Fra enden av TODRH med oppdagelse av svikt i kritisk motor ved TDP gjelder følgende: 

1)  Startmassen skal være slik at startstigebanen gir en vertikal klaring til alle hindre i stigebanen på minst 10,7 m 

(35 fot) for VFR-flyginger og 10,7 m (35 fot) + 0,01 × distansen DR for IFR-flyginger. Det skal bare tas hensyn 

til hindre som angis i CAT.POL.H.110. 

2)  Dersom det foretas en retningsendring på over 15°, skal det tas tilstrekkelig hensyn til krengingens innvirkning 

på evnen til å overholde kravene til hinderklaring. Denne svingen skal ikke begynnes før en høyde på 61 m (200 

fot) over startnivået nås, med mindre det er del av en godkjent prosedyre i flygehåndboken. 

b)  Ved overholdelse av bokstav a) skal det tas hensyn til de relevante parametrene i CAT.POL.H.105 bokstav c) på 

avgangsflyplassen eller -operasjonsstedet. 

CAT.POL.H.215 Underveis – kritisk motor ute av drift 

a)  Helikopterets masse og flygebanen på alle punkter langs ruten med den kritiske motoren ute av drift og forventede 

værforhold for flygingen skal muliggjøre overholdelse av nr. 1, 2 eller 3: 

1)  Dersom det planlegges at flygingen på et tidspunkt skal gjennomføres uten sikt til jordoverflaten, muliggjør 

helikopterets masse en stigehastighet på minst 50 fot/minutt med den kritiske motoren ute av drift i en høyde på 

minst 300 m (1 000 fot), eller 600 m (2 000 fot) i fjellområder, over alt terreng og alle hindre langs ruten 

innenfor 9,3 km (5 NM) på hver side av den planlagte rutetraseen. 

2)  Dersom det planlegges at flygingen skal gjennomføres uten sikt til jordoverflaten, muliggjør flygingen at 

helikopteret fortsetter flygingen fra marsjhøyden til en høyde på 300 m (1 000 fot) over en landingsplass der 

landing kan foretas i samsvar med CAT.POL.H.220. Flygebanen skal ha en vertikal klaring på minst 300 m 

(1 000 fot), eller 600 m (2 000 fot) i fjellområder, til alt terreng og alle hindre langs ruten innenfor 9,3 km 

(5 NM) på hver side av den planlagte rutetraseen. Det kan benyttes teknikker for gjennomsynkning med motor 

ute av drift. 

3)  Dersom det planlegges at flygingen skal gjennomføres under VMC med sikt til jordoverflaten, gjør flygebanen 

det mulig for helikopteret å fortsette flygingen fra marsjhøyden til en høyde på 300 m (1 000 fot) over en 

landingsplass der landing kan foretas i samsvar med CAT.POL.H.220, uten på noe tidspunkt å fly under den 

relevante minsteflygehøyden. Det må tas hensyn til hindre innenfor 900 m på hver side av ruten.  
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b)  Ved overholdelse av bokstav a) nr. 2 eller bokstav a) nr. 3 

1)  anses motoren å svikte på det mest kritiske punktet langs ruten, 

2)  tas det hensyn til vindens virkning på flygebanen, 

3)  planlegges drivstoffdumping å finne sted bare i et omfang som setter helikopteret i stand til å nå flyplassen eller 

operasjonsstedet med nødvendige drivstoffreserver og ved hjelp av en sikker prosedyre, og 

4)  planlegges ikke drivstoffdumping under 1 000 fot over terrenget. 

c)  Breddemarginene i bokstav a) nr. 1 og bokstav a) nr. 2 økes til 18,5 km (10 NM) dersom navigasjonsnøyaktigheten 

ikke kan overholdes i 95 % av samlet flygetid. 

CAT.POL.H.220 Landing 

a)  Helikopterets landingsmasse på beregnet landingstidspunkt skal ikke overstige største masse angitt i 

flygehåndboken for prosedyren som skal benyttes. 

b)  Dersom det oppdages svikt i kritisk motor på et tidspunkt ved eller før beslutningspunktet under landing (LDP), er 

det mulig enten å lande og stoppe innenfor FATO eller foreta en avbrutt landing og gå klar av alle hindre i 

flygebanen med en vertikal margin på 10,7 m (35 fot). Det skal bare tas hensyn til hindre som angis i 

CAT.POL.H.110. 

c)  Dersom det oppdages svikt i kritisk motor på et tidspunkt ved eller etter LDP, er det mulig å 

1)  gå klar av alle hindre i innflygingsbanen og 

2)  lande og stoppe innenfor FATO. 

d)  Ved overholdelse av bokstav a)–c) skal det tas hensyn til de relevante parametrene i CAT.POL.H.105 bokstav c) 

for beregnet landingstidspunkt ved bestemmelsesflyplassen eller -operasjonsstedet, eller et eventuelt alternativ. 

e)  Den delen av landingen som ligger mellom LDP og landingsøyeblikket skal gjennomføres med sikt til 

jordoverflaten. 

CAT.POL.H.225 Helikopterflyginger til/fra et sted i offentlighetens interesse 

a)  Flyginger til/fra et sted i offentlighetens interesse (PIS) kan gjennomføres i ytelsesklasse 2 uten overholdelse av 

CAT.POL.H.310 bokstav b) eller CAT.POL.H.325 bokstav b), forutsatt at alt av følgende overholdes: 

1)  PIS var i bruk før 1. juli 2002, 

2)  størrelsen på PIS-et eller hindermiljøet gjør det ikke mulig å oppfylle kravene til operasjon i ytelsesklasse 1, 

3)  flygingen gjennomføres med et helikopter med MOPSC på høyst seks, 

4)  operatøren overholder CAT.POL.H.305 bokstav b) nr. 2 og bokstav b) nr. 3, 

5)  helikopterets masse overstiger ikke største masse angitt i flygehåndboken for en stigegradient på 8 % i vindstille 

ved egnet sikkerhetshastighet under start (VTOSS) med den kritiske motoren ute av drift og gjenværende motorer 

i drift ved en egnet motoreffekt, og 

6)  operatøren har forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. Før slike flyginger foretas i en annen 

medlemsstat, skal operatøren skaffe påtegnelse fra vedkommende myndighet i nevnte stat. 

b)  Det skal fastsettes stedsspesifikke prosedyrer i driftshåndboken for å begrense tidsrommet der de som er om bord i 

helikopteret, og de som befinner seg på bakken, ville være i fare ved motorsvikt under start og landing. 

c)  Driftshåndboken skal for hver PIS inneholde et diagram, eller et avsnitt med forklarende kommentarer, som viser 

hovedaspektene, dimensjonene, det manglende samsvaret med ytelsesklasse 1, de viktigste farene og 

beredskapsplanen dersom en hendelse skulle inntreffe.  
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KAP ITTE L 3  

Yte l se s kla sse  2  

CAT.POL.H.300 Generelt 

Helikoptre i ytelsesklasse 2 skal være sertifisert i kategori A eller tilsvarende som fastsatt av Byrået. 

CAT.POL.H.305 Drift uten tilstrekkelig mulighet til sikker nødlanding 

a)  Flyginger uten mulighet til sikker nødlanding under start og landing skal gjennomføres bare dersom operatøren har 

fått godkjenning fra vedkommende myndighet. 

b)  For å oppnå og opprettholde slik godkjenning skal operatøren: 

1)  foreta en risikovurdering der det angis 

i) helikoptertype og 

ii) type flyging, 

2)  gjennomføre følgende vilkår: 

i) nå og opprettholde produsentens definerte regler for modifisering av helikopter/motor, 

ii) gjennomføre forebyggende vedlikehold anbefalt av helikopter- eller motorprodusenten, 

iii) inkludere start- og landingsprosedyrer i driftshåndboken, dersom de ikke allerede finnes i flygehåndboken, 

iv) spesifisere opplæring for flygebesetning, og 

v) opprette et system for å rapportere til produsenten hendelser med tap av effekt, stans av motor eller 

motorsvikt, 

 og 

3)  iverksette et bruksovervåkingssystem (UMS). 

CAT.POL.H. 310 Start 

a)  Startmassen skal ikke overstige største masse angitt for en stigehastighet på 150 fot/min ved 300 m (1 000 fot) over 

flyplassens eller operasjonsstedets nivå med den kritiske motoren ute av drift og den eller de gjenværende motorene 

i drift ved en egnet motoreffekt. 

b)  For andre operasjoner enn dem om er angitt i CAT.POL.H.305, skal starten gjennomføres slik at sikker nødlanding 

kan foretas inntil det punktet der sikker fortsettelse av flygingen er mulig. 

c)  For operasjoner i samsvar med CAT.POL.H.305 gjelder følgende i tillegg til kravene i bokstav a): 

1)  Startmassen skal ikke overstige største masse angitt i flygehåndboken for AEO OGE-hovring i vindstille med 

alle motorer i drift ved egnet motoreffekt. 

2)  For flyginger fra et helikopterdekk: 

i) med et helikopter som har MOPSC på over 19, eller 

ii) et helikopter som flys fra et helikopterdekk i et ugjestmildt miljø, 

 skal startmassen fastsettes med hensyn til prosedyren, klaring til helikopterdekkets kant samt den landingen som er 

egnet med tanke på høyden av helikopterdekket med kritisk(e) motor(er) ute av drift og øvrige motorer i drift ved 

egnet motoreffekt. 

d)  Ved overholdelse av bokstav a) til c) skal det tas hensyn til de relevante parameterne i CAT.POL.H.105 bokstav c) 

på avgangsstedet. 

e)  Den delen av starten som utføres før kravet i CAT.POL.H.315 oppfylles, skal gjennomføres med sikt til 

jordoverflaten.  
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CAT.POL.H.315 Startstigebane 

Fra det definerte punktet etter start (DPATO), eller eventuelt høyst 200 fot over startnivået, med den kritiske motoren 

ute av drift, skal kravet i CAT.POL.H.210 bokstav a) nr. 1) og 2) og bokstav b) overholdes. 

CAT.POL.H.320 Underveis – kritisk motor ute av drift 

Kravet i CAT.POL.H.215 skal overholdes. 

CAT.POL.H.325 Landing 

a)  Landingsmassen på beregnet landingstidspunkt skal ikke overstige største masse angitt for en stigehastighet på 150 

fot/min ved 300 m (1 000 fot) over flyplassens eller operasjonsstedets nivå med den kritiske motoren ute av drift og 

øvrige motorer i drift ved egnet motoreffekt. 

b)  Dersom den kritiske motoren svikter på et punkt i innflygingsbanen: 

1)  kan det foretas en avbrutt landing, idet kravet i CAT.POL.H.315 overholdes, eller 

2)  kan helikopteret for andre operasjoner enn dem som er angitt i CAT.POL.H.305, foreta en sikker nødlanding. 

c)  For operasjoner i samsvar med CAT.POL.H.305 gjelder følgende i tillegg til kravene i bokstav a): 

1)  Landingsmassen skal ikke overstige største masse angitt i flygehåndboken for AEO OGE-hovring i vindstille 

med alle motorer i drift ved egnet motoreffekt. 

2)  For flyging til et helikopterdekk: 

i) med et helikopter som har MOPSC på over 19, eller 

ii) et helikopter som flys til et helikopterdekk i et ugjestmildt miljø, 

 skal landingsmassen fastsettes med hensyn til prosedyren og den landingen som er relevant for høyden av 

helikopterdekket med den kritiske motoren ute av drift og øvrige motorer i drift ved egnet motoreffekt. 

d)  Ved overholdelse av bokstav a) til c) skal det tas hensyn til de relevante parameterne i CAT.POL.H.105 bokstav c) 

ved bestemmelsesflyplassen eller eventuelt en alternativ flyplass. 

e)  Den delen av landingen som kravet i bokstav b) nr. 1 ikke kan overholdes etter, skal gjennomføres med sikt til 

jordoverflaten. 

KAP ITTE L 4  

Yte l se s kla sse  3  

CAT.POL.H.400 Generelt 

a)  Helikoptre i ytelsesklasse 3 skal være sertifisert i kategori A eller tilsvarende som fastsatt av Byrået, eller 

 kategori B. 

b)  Flyginger skal bare gjennomføres i et ugjestmildt miljø, unntatt: 

1)  ved flyginger i samsvar med CAT.POL.H.420 eller, 

2)  for start- og landingsfasen, ved flyging i samsvar med bokstav c). 

c)  Forutsatt at operatøren er godkjent i henhold til CAT.POL.H.305, kan det gjennomføres flyginger til/fra en flyplass 

eller et operasjonssted utenfor et tettbygd ugjestmildt miljø uten mulighet for sikker nødlanding: 

1)  under start, før Vy (hastighet for beste stigehastighet) eller 200 fot over startnivået nås, eller 

2)  under landing, under 200 fot over landingsnivået. 

d)  Det skal ikke utføres flyginger: 

1)  uten sikt til jordoverflaten,  
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2)  om natten, 

3)  når skydekkehøyden er under 600 fot eller 

4)  når sikten er under 800 m. 

CAT.POL.H.405 Start 

a)  Startmassen skal være lavere enn: 

1)  MCTOM eller 

2)  største startmasse angitt for HIGE med alle motorer i drift ved starteffekt, eller dersom forholdene er slik at 

HIGE sannsynligvis ikke kan fastsettes, startmassen angitt for HOGE med alle motorer i drift ved starteffekt. 

b)  Med mindre noe annet er fastsatt i CAT.POL.H.400 bokstav b), skal helikopteret ved motorsvikt være i stand til å 

foreta en sikker nødlanding. 

CAT.POL.H.410 Underveis 

a)  Helikopteret skal med alle motorer i drift innenfor forhold med største kontinuerlige effekt være i stand til å 

fortsette langs den planlagte ruten eller til en planlagt omdirigering uten på noe punkt å fly under den gjeldende 

minsteflygehøyden. 

b)  Med mindre noe annet er fastsatt i CAT.POL.H.420, skal helikopteret ved motorsvikt være i stand til å foreta en 

sikker nødlanding. 

CAT.POL.H.415 Landing 

a)  Helikopterets landingsmasse på beregnet landingstidspunkt skal være lavere enn: 

1)  største sertifiserte landingsmasse, eller 

2)  største landingsmasse angitt for HIGE med alle motorer i drift ved starteffekt, eller dersom forholdene er slik at 

HIGE sannsynligvis ikke kan fastsettes, landingsmassen for HOGE med alle motorer i drift ved starteffekt. 

b)  Med mindre noe annet er fastsatt i CAT.POL.H.400 bokstav b), skal helikopteret ved motorsvikt være i stand til å 

foreta en sikker nødlanding. 

CAT.POL.H.420 Helikopterflyging over et ugjestmildt miljø utenfor et tettbygd område 

a)  Flyginger over et ikke-tettbygd ugjestmildt miljø uten mulighet for sikker nødlanding med turbindrevne helikoptre 

med MOPSC på høyst seks kan gjennomføres bare dersom operatøren har fått godkjenning fra vedkommende 

myndighet. Før slike flyginger foretas i en annen medlemsstat, skal operatøren skaffe påtegnelse fra vedkommende 

myndighet i nevnte stat. 

b)  For å oppnå og opprettholde slik godkjenning skal operatøren: 

1)  gjennomføre disse flygingene bare i de områdene og på de vilkårene som er angitt i godkjenningen, 

2)  ikke gjennomføre disse flygingene i henhold til en HEMS-godkjenning, 

3)  godtgjøre at helikopterbegrensninger, eller andre begrunnede vurderinger, utelukker bruk av de relevante 

ytelseskriteriene, og 

4)  være godkjent i samsvar med CAT.POL.H.305 bokstav b). 

c)  Uten hensyn til CAT.IDE.H.240 kan slik flyging gjennomføres uten ekstra oksygenutstyr, forutsatt at kabinhøyden 

ikke overstiger 10 000 fot i et tidsrom på over 30 minutter og aldri overstiger en trykkhøyde på 13 000 fot.  
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AVSNITT 3 

Masse og balanse 

KAP ITTE L 1  

Mo to rdrevne  l uf t f a r tø y er  

CAT.POL.MAB.100 Masse og balanse, lasting 

a)  Under enhver fase av flygingen skal luftfartøyets last, masse og tyngdepunkt (CG) overholde begrensninger angitt i 

flygehåndboken, eller i driftshåndboken dersom denne er mer restriktiv. 

b)  Operatøren skal bestemme et luftfartøys masse og CG ved faktisk veiing før luftfartøyet tas i bruk for første gang, 

og deretter med fire års mellomrom dersom de enkelte luftfartøyers masse brukes, og med ni års mellomrom 

dersom flåtens masse brukes. De akkumulerte virkningene av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal 

tas i betraktning og dokumenteres. Luftfartøyene skal veies på nytt dersom virkningen av endringer på massen og 

balansen ikke er nøyaktig kjent. 

c)  Veiingen skal gjennomføres av produsenten av luftfartøyet eller en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

d)  Operatøren skal bestemme massen av alt driftsutstyr og alle besetningsmedlemmer som er medregnet i luftfartøyets 

tørre driftsmasse, ved veiing eller ved bruk av standardmasser. Det skal fastslås hvordan deres plassering innvirker 

på luftfartøyets CG. 

e)  Operatøren skal bestemme massen av nyttelasten, medregnet all ballast, ved faktisk veiing eller bestemme massen 

av nyttelasten i samsvar med standard passasjer- og bagasjemasser. 

f)  I tillegg til standardmasser for passasjerer og innsjekket bagasje kan operatøren bruke standardmasser for andre 

lastelementer, dersom operatøren påviser overfor vedkommende myndighet at disse elementene har samme masse, 

eller at massene ligger innenfor angitte toleransegrenser. 

g)  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. 

h)  Operatøren skal sikre at lastingen av 

1)  dens luftfartøy skjer under tilsyn av kvalifisert personell, og at 

2)  nyttelasten samsvarer med dataene som brukes til å beregne luftfartøyets masse og balanse. 

i)  Operatøren skal overholde ytterligere strukturelle begrensninger som gulvstyrkebegrensninger, største last per 

løpemeter, største last per lasterom og største antall seter. For helikoptre skal operatøren i tillegg ta hensyn til 

endringer i lastingen underveis. 

j)  Operatøren skal angi i driftshåndboken de prinsipper og metoder som gjelder for lastingen og masse- og 

balansesystemet som oppfyller kravene i bokstav a)–i). Dette systemet skal omfatte alle typer planlagte operasjoner. 

CAT.POL.MAB.105 Masse- og balansedata og -dokumentasjon 

a)  Operatøren skal fastsette masse- og balansedata og framlegge masse- og balansedokumentasjon før hver flyging 

som angir lasten og dens fordeling. Masse- og balansedokumentasjonen skal gjøre det mulig for fartøysjefen å 

fastslå at lasten og fordelingen av den er slik at luftfartøyets grenseverdier for masse og balanse ikke overskrides. 

Masse- og balansedokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger: 

1) luftfartøyets registreringsmerke og type, 

2) rutenummer og dato, 

3) fartøysjefens navn, 

4) navnet til den som har utarbeidet dokumentet,  
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5) tørr driftsmasse og tilsvarende CG for luftfartøyet: 

i)  For fly i ytelsesklasse B og for helikoptre behøver CG-plasseringen ikke nødvendigvis å stå i masse- og 

balansedokumentasjonen dersom for eksempel lastfordelingen er i samsvar med en forhåndsberegnet 

balansetabell, eller dersom det kan påvises at en korrekt balanse kan sikres for de planlagte flygingene, 

uansett hva den faktiske lasten er, 

6) drivstoffmassen ved start og massen av drivstoff til flygingen, 

7) massen av eventuelle andre forbruksvarer enn drivstoff, 

8) lastens sammensetning, herunder passasjerer, bagasje, gods og ballast, 

9) startmasse, landingsmasse og masse uten drivstoff, 

10) gjeldende CG-posisjoner for luftfartøyet og 

11) grenseverdier for masse og tyngdepunkt. 

 Ovenstående opplysninger skal være tilgjengelige i flygeplanleggingsdokumentene eller masse- og 

balansesystemene. Noen av disse opplysningene kan finnes i andre dokumenter som er lett tilgjengelige for bruk. 

b)  Dersom masse- og balansedata og dokumentasjon utarbeides av et edb-basert system for masse og balanse, skal 

operatøren verifisere utdataenes integritet. 

c)  Den som fører tilsyn med lastingen av luftfartøyet, skal bekrefte ved underskrift for hånd eller tilsvarende at lasten 

og fordelingen av den er i samsvar med masse- og balansedokumentasjonen som gis til fartøysjefen. Fartøysjefen 

skal angi sin aksept ved underskrift for hånd eller tilsvarende. 

d)  Operatøren skal angi prosedyrer for endringer i siste øyeblikk i lasten for å sikre at: 

1)  en endring i siste øyeblikk etter at masse- og balansedokumentasjonen er fullført, meddeles fartøysjefen og 

inkluderes i flygeplanleggingsdokumentene som inneholder masse- og balansedokumentasjonen, 

2)  største tillatte endring i antallet passasjerer eller last i lasterom er angitt, og 

3)  det utarbeides ny masse- og balansedokumentasjon dersom dette største antallet overskrides. 

e)  Operatøren skal innhente godkjenning fra vedkommende myndighet dersom vedkommende ønsker å bruke et edb-

basert masse- og balansesystem om bord som hovedkilde for utsendelse. Operatøren skal demonstrere det aktuelle 

systemets egnethet og pålitelighet. 

KAPITTEL D 

INSTRUMENTER, DATA OG UTSTYR 

AVSNITT 1 

Fly 

CAT.IDE.A.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1702/2003, unntatt følgende elementer: 

1) reservesikringer, 

2) bærbare lykter, 

3) presisjonsur, 

4) kartholder,  
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5) førstehjelpsskrin, 

6) medisinsk nødutstyr, 

7) megafoner, 

8) overlevings- og signalutstyr, 

9) drivankre og fortøyningsutstyr og 

10) barnesikringsinnretninger. 

b)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i dette kapittelet, og som ikke trenger å være godkjent i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1702/2003, men som medbringes under en flyging, skal overholde følgende bestemmelser: 

1)  De opplysningene som gis av disse instrumentene, dette utstyret eller tilbehøret skal ikke brukes av 

flygebesetningen for å overholde vedlegg I til forordning (EC) No 216/2008 eller CAT.IDE.A.330, 

CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 og CAT.IDE.A.345, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke påvirke flyets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

c)  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. 

d)  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 flygeveien. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

CAT.IDE.A.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes når noen av flyets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for den 

planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre: 

a)  flyet skal flys i samsvar med operatørens MEL, eller 

b)  operatøren har fått godkjenning av vedkommende myndighet til å flyge flyet innenfor begrensningene i 

referanseminsteutstyrslisten (MMEL). 

CAT.IDE.A.110 Reservesikringer 

a)  Fly skal være utstyrt med reservesikringer, av styrker som kreves for vern av hele kretsen, for å kunne skifte de 

sikringene som kan skiftes ut under flyging. 

b)  Antallet reservesikringer som kreves om bord, skal være høyere enn: 

1)  10 % av antallet sikringer av hver styrke eller 

2)  tre sikringer for hver styrke. 

CAT.IDE.A.115 Driftslys 

a)  Fly som flys om dagen, skal være utstyrt med: 

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,  
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3)  belysning fra flyets elektriske system for å gi belysning i alle passasjerkabiner, og 

4)  en bærbar lykt for hvert besetningsmedlem som kreves om bord, som er lett tilgjengelig for 

besetningsmedlemmene når de sitter ved sine plasser. 

b)  Fly som flys om natten, skal i tillegg til være utstyrt med: 

1)  navigasjons-/posisjonslys, 

2)  to landingslys eller ett enkelt lys med to glødetråder med separat strømforsyning, og 

3)  lys for å overholde internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, dersom flyet brukes som 

sjøfly. 

CAT.IDE.A.120 Utstyr til å klare frontruten 

Fly med MCTOM på over 5 700 kg skal ved hver flygerplass være utstyrt med et hjelpemiddel til å holde en del av 

frontruten fri for nedbør. 

CAT.IDE.A.125 VFR-flyginger om dagen — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Fly som flys i henhold til VFR om dagen, skal være utstyrt med følgende utstyr som skal være tilgjengelig på 

flygerplassen: 

1)  En innretning som måler og viser: 

i)  magnetisk kurs, 

ii)  tiden i timer, minutter og sekunder, 

iii)  trykkhøyde, 

iv)  angitt flygehastighet, 

v)  stigehastighet, 

vi)  sving og sideglidning, 

vii)  flygestilling, 

viii)  kurs, 

ix)  utvendig lufttemperatur og 

x)  mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall. 

2)  En innretning som viser når energitilførselen til de nødvendige flygeinstrumentene ikke er tilstrekkelig. 

b)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal det på andreflygerens plass finnes en ytterligere separat innretning som 

viser følgende: 

1)  trykkhøyde, 

2)  angitt flygehastighet, 

3)  stigehastighet, 

4)  sving og sideglidning, 

5)  flygestilling og 

6)  kurs.  
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c)  En innretning for forebygging av funksjonsfeil i fartsmålersystemet på grunn av kondensering eller isdannelse skal 

være tilgjengelig for: 

1)  fly med MCTOM på over 5 700 kg eller MOPSC på over 9, og 

2)  fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1999 eller senere. 

d)  Enmotorsfly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 22. mai 1995, er fritatt for kravene i bokstav 

a) nr. 1) vi), vii), viii) og ix) dersom samsvar ville kreve ettermontering. 

CAT.IDE.A.130 IFR-flyging eller flyging om natten — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Fly som flys om natten i henhold til VFR eller i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende utstyr, som skal være 

tilgjengelig på flygerplassen: 

a)  En innretning som måler og viser: 

1)  magnetisk kurs, 

2)  tiden i timer, minutter og sekunder, 

3)  angitt flygehastighet, 

4)  stigehastighet, 

5)  sving og sideglidning, eller for fly utstyrt med en reserveinnretning for måling og visning av flygestilling, 

sideglidning, 

6)  flygestilling, 

7)  stabilisert kurs, 

8)  utvendig lufttemperatur og 

9)  mach-tall dersom hastighetsbegrensningene er uttrykt i mach-tall. 

b)  To innretninger som måler og viser trykkhøyde. 

c)  En innretning som viser når energitilførselen til de nødvendige flygeinstrumentene ikke er tilstrekkelig. 

d)  En innretning som hindrer funksjonssvikt for systemer som viser flygehastighet, som kreves i bokstav a) nr. 3 og 

bokstav h) nr. 2, på grunn av kondensering eller isdannelse. 

e)  En innretning for å varsle flygebesetningen om svikt i de innretningene som kreves i bokstav d) for fly: 

1)  utstedt med et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, eller 

2)  utstedt med et eget luftdyktighetsbevis før onsdag 1. april 1998, med MCTOM på over 5700 kg eller MOPSC 

på mer enn 9. 

f)  Unntatt for propelldrevne fly med MCTOM på høyst 5 700 kg, to uavhengige systemer for statisk trykk. 

g)  Ett system for statisk trykk og én alternativ kilde til statisk trykk for propelldrevne fly med MCTOM på høyst 

5 700 kg. 

h)  Dersom flygingen krever to flygere, skal det på andreflygerens plass finnes en innretning som viser følgende: 

1)  trykkhøyde, 

2)  angitt flygehastighet, 

3)  stigehastighet, 

4)  sving og sideglidning,  
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5)  flygestilling og 

6)  stabilisert kurs. 

i)  En reserveinnretning for måling og visning av flygestilling som kan benyttes fra hver flygerplass for fly med 

MCTOM på over 5 700 kg eller MOPSC på over 9 som 

1)  flys kontinuerlig under normal flyging, 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 andre innretninger som måler og viser flygestilling, 

4)  virker automatisk etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet, 

5)  er tilstrekkelig belyst under alle faser av flygingen, med unntak for fly med MCTOM på høyst 5 700 kg som 

allerede var registrert i en medlemsstat 1. april 1995, og som er utstyrt med en reserveflygestillingsindikator på 

venstre side av instrumentpanelet, 

6)  framgår tydelig for flygebesetningen når reserveflygestillingsindikatoren drives av nødstrømsforsyningen, og 

7)  dersom reserveflygestillingsindikatoren har sin egen strømforsyning, har en tilhørende indikasjon, enten på 

instrumentet eller på instrumentpanelet, som viser når denne strømforsyningen er i bruk. 

j)  En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved flyginger om natten. 

CAT.IDE.A.135 Tilleggsutstyr for flyging med én flyger i henhold til IFR 

Fly som flys i henhold til IFR med én enkelt flyger, skal være utstyrt med en autopilot som minst har høydehold- og 

styrekursfunksjon. 

CAT.IDE.A.140 Høydevarslingssystem 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med et høydevarslingssystem: 

1)  turbopropfly med MCTOM på over 5 700 kg eller MOPSC på over 9 og 

2)  turbojetfly. 

b)  Høydevarslingssystemet skal være i stand til 

1)  å varsle flygebesetningen når flyet nærmer seg forhåndsvalgt høyde, og 

2)  å varsle flygebesetningen med minst et lydsignal ved avvik fra en forhåndsvalgt høyde. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) er fly med MCTOM på høyst 5 700 kg, som har MOPSC på over 9, og som første gang 

fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1972 og allerede var registrert i en medlemsstat 1. april 1995, fritatt 

for å være utstyrt med et høydevarslingssystem. 

CAT.IDE.A.150 Terrengvarslingssystem (TAWS – terrain awareness warning system) 

a)  Turbindrevne fly med MCTOM på over 5 700 kg eller MOPSC på over 9 skal være utstyrt med TAWS som 

oppfyller kravene til utstyr i klasse A som angitt i en akseptabel standard. 

b)  Stempelmotordrevne fly med MCTOM på over 5 700 kg eller MOPSC på over 9 skal være utstyrt med TAWS som 

oppfyller kravene til utstyr i klasse B som angitt i en akseptabel standard.  
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CAT.IDE.A.155 Flybåret antikollisjonssystem (ACAS) 

Med mindre annet er fastsatt ved forordning (EU) nr. 1332/2011 skal turbindrevne fly med MCTOM på over 5 700 kg 

eller MOPSC på over 19 være utstyrt med ACAS II. 

CAT.IDE.A.160 Flybåret værradarutstyr 

Følgende skal være utstyrt med flybåret værradarutstyr når de flys om natten eller under IMC i områder der torden eller 

andre potensielt farlige værforhold som anses som påviselige med flybåret værradarutstyr, kan forventes å finnes langs 

ruten: 

a)  fly med trykkabin, 

b)  fly uten trykkabin med MCTOM på over 5 700 kg, og 

c)  fly uten trykkabin med MOPSC på over 9. 

CAT.IDE.A.165 Tilleggsutstyr for flyginger under forhold med isdannelse om natten 

a)  Fly som flys under forventede eller faktiske forhold med isdannelse om natten, skal være utstyrt med en innretning 

for å belyse eller oppdage isdannelse. 

b)  Innretningen for å belyse isdannelsen skal ikke blende eller gi refleksjoner som kan hemme besetningsmedlemmene 

i deres tjenesteutøvelse. 

CAT.IDE.A.170 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Fly som flys av flere enn ett flygebesetningsmedlem, skal være utstyrt med et flytelefonsystem for flygebesetningen, 

herunder hodetelefoner og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmene. 

CAT.IDE.A.175 Flytelefonsystem for besetningsmedlemmene 

Fly med MCTOM på over 15 000 kg eller med MOPSC på over 19 skal være 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. 

CAT.IDE.A.180 Høyttaleranlegg 

Fly med en MOPSC for mer enn 19 passasjerer skal være utstyrt med et høyttaleranlegg. 

CAT.IDE.H.185 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en taleregistrator i førerkabinen (CVR): 

1)  fly med MCTOM på over 5 700 kg, og 

2)  turbindrevne flermotorsfly som har MCTOM på høyst 5 700 kg, som har MOPSC på over 9, og som første gang 

fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. januar 1990 eller senere. 

b)  Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst: 

1)  de to siste timene for fly nevnt i bokstav a) nr. 1, dersom eget luftdyktighetsbevis ble utstedt 1. april 1998 eller 

senere, 

2)  de 30 siste minuttene for fly nevnt i bokstav a) nr. 1, dersom eget luftdyktighetsbevis ble utstedt før  

1. april 1998, eller 

3)  de 30 siste minuttene for fly nevnt i bokstav a) nr. 2. 

c)  Taleregistratoren skal, med henvisning til en tidsskala, gjøre opptak av: 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flybesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet eller høyttaleranlegget, 

dersom et slikt er installert,  
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3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uten avbrudd for: 

i) fly som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, lydsignalene fra 

hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon som er i bruk, 

ii) fly som er nevnt i bokstav a) nr. 2, og som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før  

1. april 1998, lydsignalene fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon, dersom dette er gjennomførbart, 

 og 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal 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 for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, automatisk begynne 

registreringen før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og fortsette registreringen til flygingen er avsluttet, når 

flyet ikke lenger er i stand til å bevege seg av egen kraft. 

e)  I tillegg til bokstav d) skal taleregistratoren, avhengig av tilgjengeligheten av elektrisk kraft, begynne å registrere så 

tidlig som mulig under kontrollene i førerkabinen før start av motor ved begynnelsen av flygingen, inntil 

kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen for: 

1)  fly som er nevnt i bokstav a) nr. 1, og som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis etter 1. april 1998, eller 

2)  fly som er nevnt i bokstav a) nr. 2. 

f)  Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

CAT.IDE.A.190 Ferdsskriver 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med en ferdsskriver (FDR) som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer 

data, og der en metode er tilgjengelig for enkel framhenting av dataene fra lagringsmediet: 

1)  fly med MCTOM på over 5 700 kg som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. juni 1990 eller 

senere, 

2)  turbindrevne fly med MCTOM på over 5 700 kg som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis før  

1. juni 1990, og 

3)  turbindrevne flermotorsfly med MCTOM på høyst 5 700 kg og har MOPSC på over 9 og som første gang fikk 

utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere. 

b)  FDR skal registrere: 

1)  tidspunkt, høyde, flygehastighet, normal akselerasjon og styrekurs, og skal være i stand til å bevare data 

registrert i løpet av minst de 25 siste timene for fly nevnt i bokstav a) nr. 2 med MCTOM på under 27 000 kg, 

2)  parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå flyets flygebane, hastighet, flygestilling, motoreffekt og 

konfigurasjon av innretninger for oppdrift og luftmotstand, og skal være i stand til å bevare data registrert i 

løpet av minst de 25 siste timene, for fly nevnt i bokstav a) nr. 1 som har MCTOM på under 27 000 kg, og som 

første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. januar 2016, 

3)  parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå flyets flygebane, hastighet, flygestilling, motoreffekt, 

konfigurasjon og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet av minst de 25 siste timene for 

fly nevnt i bokstav a) nr. 1 og a) nr. 2 som har MCTOM på over 27 000 kg, og som første gang fikk utstedt eget 

luftdyktighetsbevis før 1. januar 2016, 

4)  parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå flyets flygebane, hastighet, flygestilling, motoreffekt og 

konfigurasjon av innretninger for oppdrift og luftmotstand, og skal være i stand til å bevare data registrert i 

løpet av minst de 10 siste timene for fly nevnt i bokstav a) nr. 3 som første gang fikk utstedt eget 

luftdyktighetsbevis før 1. januar 2016, eller  
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5)  parametrene som kreves for nøyaktig å fastslå flyets flygebane, hastighet, flygestilling, motoreffekt, 

konfigurasjon og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet av minst de 25 siste timene for 

fly nevnt i bokstav a) nr. 1 og bokstav a) nr. 3 som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis  

1. januar 2016 eller senere. 

c)  Data skal hentes fra kilder i flyet som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 

flygebesetningen. 

d)  Ferdsskriveren skal begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og stoppe etter at 

flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. Videre skal ferdsskriveren for fly som fikk utstedt eget 

luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, automatisk begynne å registrere data før flyet kan sette seg i 

bevegelse av egen kraft, og stoppe automatisk etter at flyet ikke kan bevege seg av egen kraft. 

e)  Ferdsskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

CAT.IDE.A.195 Datalinjeregistrering 

a)  Fly som første gang får utstedt eget luftdyktighetsbevis 8. april 2014 eller senere, som har mulighet til å drive 

datalinjekommunikasjon, og som må være utstyrt med CVR, skal eventuelt på en registrator registrere: 

1)  meldinger fra datalinjekommunikasjonen i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra flyet, herunder 

meldinger som gjelder følgende anvendelser: 

i) igangsettelse av datalinje, 

ii) kommunikasjon mellom flygeleder og flyger, 

iii) målrettet overvåking, 

iv) flygeinformasjon, 

v) i den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, overvåking av kringkasting fra luftfartøyer, 

vi) i den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, luftfartøyets data om operasjonell kontroll 

og, 

vii) i den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, grafikk, 

2)  opplysninger som muliggjør korrelasjon med tilknyttede registreringer knyttet til datalinjekommunikasjon og 

lagres atskilt fra flyet, og 

3)  opplysninger om tidspunkt og prioritet for meldinger fra datalinjekommunikasjonen, idet det tas hensyn til 

systemets oppbygning. 

b)  Registratoren skal benytte en digital metode til å registrere og lagre data og opplysninger, og en metode for 

framhenting av data. Registreringsmåten skal være slik at dataene samsvarer med dataene registrert på bakken. 

c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for taleregistratorer i CAT.IDE.A.185. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

e)  Kravene som gjelder registratorens start- og stopplogikk, er de samme som kravene som gjelder start- og 

stopplogikken for taleregistratoren i CAT.IDE.A.185 bokstav d) og e). 

CAT.IDE.A.200 Kombinasjonsregistrator 

Samsvar med kravene til ferdsskriver og taleregistrator kan oppnås ved: 

a)  én kombinasjonsregistrator for fly som skal være utstyrt med CVR eller FDR,  
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b)  én kombinasjonsregistrator for fly som har MCTOM på høyst 5 700 kg, og som skal være utstyrt med CVR og 

FDR, eller 

c)  to kombinasjonsregistratorer for fly som har MCTOM på over 5 700 kg, og som skal være utstyrt med CVR og 

FDR. 

CAT.IDE.A.205 Seter, sikkerhetsbelter, sikringsutstyr og barnesikringsinnretninger 

a)  Fly skal være utstyrt med: 

1)  et sete eller en køye for alle personer om bord som er 24 måneder eller eldre, 

2)  et sikkerhetsbelte i hvert passasjersete og sikringsbelter for hver køye, unntatt som angitt i nr. 3, 

3)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen på hvert passasjersete og sikringsbelter på hver køye for 

fly med MCTOM på under 5 700 kg og med MOPSC på under 9, etter 8. april 2015, 

4)  en barnesikringsinnretning for alle personer om bord som er yngre enn 24 måneder, 

5)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen som omfatter en innretning som ved hurtig retardasjon 

automatisk sikrer overkroppen til den som sitter i setet: 

i) i hvert flygebesetningssete og for seter ved siden av flygersetet, 

ii) i hvert observatørsete i førerkabinen, 

6)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen på setene for den påkrevde minstekabinbesetningen. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal: 

1)  ha ettpunkts utløsermekanisme, 

2)  på flygebesetningsseter, på ethvert sete ved et flygersete og på setene for påkrevd minstekabinbesetning omfatte 

to skulderstropper og et sikkerhetsbelte som kan benyttes separat. 

CAT.IDE.A.210 Skiltene «Fest sikkerhetsbeltene» og «Røyking forbudt» 

Fly der ikke alle passasjerseter er synlige fra flygebesetningssetene, skal være utstyrt med en innretning som viser alle 

passasjerer og kabinbesetningen når sikkerhetsbeltene skal være festet, og når røyking er forbudt. 

CAT.IDE.A.215 Innvendige dører og gardiner 

Fly skal være utstyrt med: 

a)  for fly med MOPSC på over 19, en dør mellom passasjerkabinen og førerkabinen skiltet med «Bare besetning» og 

utstyrt med en låsmekanisme for å hindre passasjerer i å åpne den uten tillatelse fra et flygebesetningsmedlem, 

b)  en lett tilgjengelig innretning for å åpne enhver dør som skiller en passasjerkabin fra en annen kabin som har 

nødutgang, 

c)  en innretning for å sikre i åpen stilling enhver dør eller ethvert forheng som skiller passasjerkabinen fra andre 

områder som må passeres for å få adgang til en obligatorisk nødutgang fra ethvert passasjersete, 

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, og 

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. 
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CAT.IDE.A.220 Førstehjelpsskrin 

a)  Fly skal være utstyrt med førstehjelpsskrin i samsvar med tabell 1. 

Tabell 1 

Antall førstehjelpsskrin som kreves 

Antall passasjerseter Antall førstehjelpsskrin som kreves 

0-100 1 

101-200 2 

201-300 3 

301-400 4 

401-500 5 

501 eller flere 6 

b)  Førstehjelpsskrinene skal: 

1)  være lett tilgjengelige for bruk og 

2)  etterfylles ved behov. 

CAT.IDE.A.225 Medisinsk nødutstyr 

a)  Fly med MOPSC på over 30 skal være utstyrt med medisinsk nødutstyr dersom 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 personer. 

c)  Det medisinske nødutstyret nevnt i bokstav a) skal: 

1)  være pakket støvtett og fuktighetsbeskyttet, 

2)  medbringes på en måte som forhindrer uautorisert adgang, og 

3)  etterfylles ved behov. 

CAT.IDE.A.230 Oksygen til førstehjelp 

a)  Fly med trykkabin som flys ved høyder over 25 000 fot, skal dersom det kreves at et kabinbesetningsmedlem er 

med, være 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. 

b)  Oksygenforsyningen nevnt i bokstav a) skal beregnes ved hjelp av en gjennomsnittlig tilførselshastighet på minst 

tre liter per minutt per person ved STPD (standard temperature pressure dry). Denne oksygenforsyningen skal være 

tilstrekkelig for hele flygingen etter trykkfall i kabinen ved kabinhøyder på over 8 000 fot, men ikke over 

15 000 fot, for minst 2 % av passasjerene om bord, men aldri for færre enn én person. 

c)  Det skal være et tilstrekkelig antall uttak, men aldri færre enn to, som gjør det mulig for kabinbesetningen å bruke 

forsyningen. 

d)  Oksygenutstyret til bruk ved førstehjelp skal være i stand til å generere en tilførselsmengde til hver bruker på minst 

fire liter per minutt, ved STPD-vilkår. 

CAT.IDE.A.235 Tilleggsoksygen — fly med trykkabin 

a)  Fly med trykkabin som flys ved trykkhøyder på over 10 000 fot, skal være utstyrt med ekstra oksygenutstyr som 

kan lagre og fordele oksygenforsyningen i samsvar med tabell 1.  
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b)  Fly med trykkabin ved høyder over 25 000 fot skal være utstyrt med: 

1)  masker av en type som kan tas på hurtig for flygebesetningsmedlemmer, 

2)  tilstrekkelig antall reserveuttak og masker eller bærbare oksygenenheter med masker fordelt jevnt i 

passasjerkabinen, for å sikre umiddelbar tilgjengelighet av oksygen til hvert påkrevd kabinbesetningsmedlem, 

3)  en oksygenforsyningsenhet forbundet med et oksygenuttak som er umiddelbart tilgjengelig for alle 

kabinbesetningsmedlemmer, ekstra besetningsmedlemmer og alle som sitter i passasjerseter, uansett hvor de 

sitter, og 

4)  en innretning som varsler flygebesetningen ved eventuelt trykkfall. 

c)  For fly med trykkabin som først fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis etter 8. november 1998, og som flys ved 

høyder over 25 000 fot, eller som flys ved høyder på eller under 25 000 fot under forhold der de ikke kan foreta en 

sikker nedstigning til 13 000 fot i løpet av fire minutter, skal oksygentilførselsenhetene omhandlet i bokstav b) nr. 3 

kunne utløses automatisk. 

d)  Samlet antall tilførselsenheter og uttak omhandlet i bokstav b) nr. 3 og c) skal være minst 10 % høyere enn antall 

seter. De ekstra enhetene skal fordeles jevnt i passasjerkabinen. 

e)  Uten hensyn til bokstav a) kan kravene til oksygenforsyning for kabinbesetningsmedlemmer, ekstra 

kabinbesetningsmedlemmer og passasjerer for fly som ikke er sertifisert til å fly over 25 000 fot, 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. 

f)  Den påkrevde minstetilførselen i tabell 1, rad 1 bokstav b) nr. 1 og rad 2 skal omfatte den oksygenmengden som er 

nødvendig for en konstant nedstigningshastighet fra flyets største sertifiserte flygehøyde til 10 000 fot på 10 

minutter og deretter 20 minutter ved 10 000 fot. 

g)  Den påkrevde minstetilførselen i tabell 1, rad 1 bokstav b) nr. 2, skal omfatte den oksygenmengden som er 

nødvendig for en konstant nedstigningshastighet fra flyets største sertifiserte flygehøyde til 10 000 fot på 10 

minutter og deretter 110 minutter ved 10 000 fot. 

h)  Den påkrevde minstetilførselen i tabell 1, rad 3, skal omfatte den oksygenmengden som er nødvendig for en 

konstant nedstigningshastighet fra flyets største sertifiserte flygehøyde til 15 000 fot på 10 minutter. 

Tabell 1 

Minstekrav til oksygen for fly med trykkabin 

Tilførsel til Varighet og kabinhøyde 

1.  alle som sitter i seter i 

førerkabinen og tjenestegjør i 

førerkabinen 

a)  Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 13 000 fot. 

b)  Resten av flygetiden dersom kabinhøyden er over 10 000 fot, men ikke 

over 13 000 fot, etter de 30 første minuttene ved disse høydene, men 

uansett ikke under: 

1)  30 minutters tilførsel for fly sertifisert for flyging i høyder som ikke 

overstiger 25 000 fot, og 

2)  2 timers tilførsel for fly sertifisert for flyging i høyder over 25 000 

fot. 

2.  påkrevde 

kabinbesetningsmedlemmer 

a)  Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 13 000 fot, men minst 30 

minutters tilførsel. 

b)  Resten av flygetiden dersom kabinhøyden er over 10 000 fot, men ikke 

over 13 000 fot, etter de 30 første minuttene ved disse høydene. 
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Tilførsel til Varighet og kabinhøyde 

3.  100 % av passasjerene(*) Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 15 000 fot, men uansett minst 

10 minutters tilførsel. 

4.  30 % av passasjerene(*) Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 14 000 fot, men ikke over 

15 000 fot. 

5.  10 % av passasjerene(*) Resten av flygetiden dersom kabinhøyden er over 10 000 fot, men ikke over 

14 000 fot, etter de 30 første minuttene ved disse høydene. 

(*) I tabell 2 menes med passasjerer de passasjerene som faktisk er om bord, herunder personer som er yngre enn 24 måneder. 

CAT.IDE.A.240 Tilleggsoksygen — fly uten trykkabin 

Fly uten trykkabin som flys ved trykkhøyder på over 10 000 fot, skal være utstyrt med ekstra oksygenutstyr som kan 

lagre og fordele oksygenforsyningen i samsvar med tabell 1. 

Tabell 1 

Minstekrav til oksygen for fly uten trykkabin 

Tilførsel til Varighet og kabinhøyde 

1.  alle som sitter i seter i 

førerkabinen og tjenestegjør i 

førerkabinen, og besetnings-

medlemmer som bistår 

flygebesetningen i dets 

oppgaver 

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 10 000 fot. 

2.  påkrevde kabinbesetnings-

medlemmer 

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 13 000 fot samt for ethvert tidsrom på 

over 30 minutter ved trykkhøyder over 10 000 fot, men ikke over 13 000 fot. 

3.  ekstra besetningsmedlemmer 

og 100 % av passasjerene(*) 

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 13 000 fot. 

4.  10 % av passasjerene(*) Hele flygetiden etter 30 minutter ved trykkhøyder over 10 000 fot, men ikke 

over 13 000 fot. 

(*) I tabell 1 menes med passasjerer de passasjerene som faktisk er om bord, herunder personer som er yngre enn 24 måneder. 

CAT.IDE.A.245 Åndedrettsvern for besetningen 

a)  Alle fly med trykkabin og fly uten trykkabin som har MCTOM på over 5 700 kg, eller som har MOPSC på over 19 

seter, skal være utstyrt med åndedrettsvern (PBE) som beskytter øynene, nesen og munnen, og som i et tidsrom på 

minst 15 minutter sørger for: 

1)  oksygen til alle flygebesetningsmedlemmer mens de tjenestegjør i førerkabinen, 

2)  pustegass til hvert påkrevd kabinbesetningsmedlem i nærheten av vedkommendes plass, og 

3)  pustegass fra bærbart PBE for ett flygebesetningsmedlem i nærheten av vedkommendes plass for fly som flys 

med en flygebesetning på mer enn én og ingen kabinbesetningsmedlemmer. 

b)  PBE beregnet brukt av flygebesetningen skal være plassert i førerkabinen, og skal være lett tilgjengelig for 

umiddelbar bruk av alle påkrevde flygebesetningsmedlemmer når de sitter på sine plasser. 

c)  PBE beregnet brukt av kabinbesetningen skal være plassert i nærheten av plassen til alle påkrevde 

kabinbesetningsmedlemmer.  
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d)  Fly skal være utstyrt med ekstra, bærbart PBE plassert i nærheten av de håndholdte brannslokkingsapparatene 

omhandlet i CAT.IDE.A.250 eller i nærheten av inngangen til lasterommet, dersom det håndholdte 

brannslokkingsapparatet er plassert inne i et lasterom. 

e)  Når PBE er i bruk, skal det ikke hindre bruk av kommunikasjonsmidlene omhandlet i CAT.IDE.A.170, 

CAT.IDE.A.175, CAT.IDE.A.270 og CAT.IDE.A.330. 

CAT.IDE.A.250 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Fly skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat i førerkabinen. 

b)  Minst ett håndholdt brannslokkingsapparat skal være plassert i, eller lett tilgjengelig for bruk i, hvert pantry som 

ikke er i hovedpassasjerkabinen. 

c)  Minst ett 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. 

d)  Typen og mengden slokkemiddel for de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet for de branntypene 

som kan tenkes å forekomme i kabinen der brannslokkingsapparatet planlegges brukt, og for kabiner der personer 

oppholder seg, skal slokkemiddelet minimere faren for giftig gasskonsentrasjon. 

e)  Fly skal være utstyrt med det minsteantallet håndholdte brannslokkingsapparater som er angitt i tabell 1, som skal 

være hensiktsmessig plassert for tilstrekkelig tilgjengelighet for bruk i hver passasjerkabin. 

Tabell 1 

Antall håndholdte brannslokkingsapparater 

MOPSC 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 

CAT.IDE.A.255 Brannøks og brekkjern 

a)  Fly med MCTOM på over 5 700 kg eller MOPSC på over 9 skal være utstyrt med minst én brannøks eller ett 

brekkjern plassert i førerkabinen. 

b)  For fly med MOPSC på over 200 skal ytterligere én brannøks eller ett brekkjern finnes i eller nær det 

pantryområdet som er lengst bak i flyet. 

c)  Brannøkser og brekkjern som er plassert i passasjerkabinen, skal ikke være synlige for passasjerene. 

CAT.IDE.A.260 Merking av gjennombruddspunkter 

Dersom det er områder på flykroppen som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte seg inn i 

flyet, skal slike områder merkes som angitt i figur 1.  
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Figur 1 

Merking av gjennombruddspunkter 

 

CAT.IDE.A.265 Nødevakueringsutstyr 

a)  Fly der terskelen i passasjerenes nødutganger er over 1,83 m (6 fot) over bakken, skal hver av disse utgangene være 

utstyrt med en innretning som gjør det mulig for passasjerer og besetning trygt å nå bakken i en nødssituasjon. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) er slike hjelpemidler ikke påkrevd ved utganger over vingene dersom det utpekte stedet 

på flyet der rømningsveien slutter, er mindre enn 1,83 m (6 fot) over bakken når flyet står på bakken med 

understellet ute og vingeklaffene i posisjon for start eller landing, idet den vingeklaffeposisjonen som er høyest 

over bakken, gjelder. 

c)  Fly som må ha en separat nødutgang for flygebesetningen, og der det laveste punktet i nødutgangen er mer enn 

1,83 m (6 fot) over bakken, skal ha et hjelpemiddel som hjelper alle flygebesetningsmedlemmer trygt å nå bakken i 

en nødssituasjon. 

d)  Høydene nevnt i bokstav a) og c) skal måles: 

1)  med landingsunderstellet nedfelt, og 

2)  etter at ett eller flere bein i understellet har brutt sammen eller ikke lar seg senke for fly med et typesertifikat 

utstedt etter 31. mars 2000. 

CAT.IDE.A.270 Megafoner 

Fly som har MOPSC på over 60, og som transporterer minst én passasjer, skal være utstyrt med følgende antall 

bærbare batteridrevne megafoner som er lett tilgjengelige til bruk for besetningsmedlemmene under en nødevakuering: 

a)  For hvert passasjerdekk: 

Tabell 1 

Antall megafoner 

Antall passasjerseter Antall megafoner 

61-99 1 

100 eller flere 2 

b)  For fly med flere enn ett passasjerdekk der det totale antallet passasjerseter er over 60, alltid minst én megafon. 

CAT.IDE.A.275 Nødbelysning og -merking 

a)  Fly med MOPSC på over 9 skal være utstyrt med et nødbelysningssystem med uavhengig strømforsyning for å lette 

evakuering av flyet. 

b)  For fly med MOPSC på over 19 skal nødbelysningssystemet nevnt i bokstav a) omfatte: 

1)  kilder til generell kabinbelysning, 

No1 Over 2 m 
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2)  innvendig belysning i områder med nødutganger på gulvnivå, 

3)  belyst merking av nødutganger og lysskilt som viser hvor nødutgangene er, 

4)  for fly som det er søkt om typesertifikat eller tilsvarende for før 1. mai 1972, kreves det ved flyging om natten 

utvendig nødbelysning ved alle utganger over vinger og ved utganger der det kreves innretninger for avstigning, 

5)  for fly som det er søkt om typesertifikat eller tilsvarende for etter 30. april 1972, kreves det ved flyging om 

natten utvendig nødbelysning ved alle nødutganger for passasjerer, og 

6)  for fly der typesertifikatet første gang ble utstedt 31. desember 1957 eller senere, kreves det i passasjerkabinene 

et system for merking av nødevakueringsvei ved gulvet. 

c)  For fly som har MOPSC på høyst 19, og som er typesertifisert på grunnlag av Byråets luftdyktighetsbestemmelser, 

skal nødbelysningssystemet nevnt i bokstav a) omfatte utstyret nevnt i bokstav b) nr. 1–3. 

d)  For fly som har MOPSC på høyst 19, og som ikke er typesertifisert på grunnlag av Byråets 

luftdyktighetsbestemmelser, skal nødbelysningssystemet nevnt i bokstav a) omfatte utstyret nevnt i bokstav b) nr. 1. 

e)  Fly med MOPSC på høyst ni skal ved flyging om natten være utstyrt med en kilde til generell kabinbelysning som 

letter evakuering av flyet. 

CAT.IDE.A.280 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Fly med MOPSC på mer enn 19 skal være utstyrt med minst: 

1)  to ELT-er, hvorav den ene skal være automatisk for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 

etter 1. juli 2008, eller 

2)  én automatisk ELT eller to ELT-er av valgfri type for fly som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere. 

b)  Fly med MOPSC på høyst 19 skal være utstyrt med minst 

1)  én automatisk ELT for fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis etter 1. juli 2008, eller 

2)  én ELT av valgfri type for fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. juli 2008 eller tidligere. 

c)  En ELT av valgfri type skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

CAT.IDE.A.285 Flyging over vann 

a)  Følgende fly skal være utstyrt med redningsvester for alle om bord eller tilsvarende flyteinnretninger for alle om 

bord som er yngre enn 24 måneder, oppbevart slik at de er lett tilgjengelige fra setet eller køyeplassen til den 

personen utstyret er beregnet på: 

1)  landfly som flys over vann i en avstand på over 50 NM fra kysten, eller ved start eller landing på en flyplass der 

flygebanen for start eller innflyging går over vann på en slik måte at det ved et uhell vil være sannsynlig med en 

nødlanding på vannet, og 

2)  sjøfly som flys over vann. 

b)  Alle redningsvester eller tilsvarende individuell flyteinnretning skal være utstyrt med en innretning for elektrisk 

belysning for å gjøre det lettere å lokalisere personer. 

c)  Sjøfly som flys over vann, skal være utstyrt med: 

1)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å lette fortøyning, forankring eller manøvrering av sjøflyet på 

vann, og som er egnet ut fra dets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper og, 

2)  utstyr som avgir de lydsignaler som er foreskrevet i internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på 

sjøen, når det er relevant.  
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d)  Fly som flys over vann i en avstand fra land som egner seg til nødlanding, større enn det som tilsvarer: 

1)  korteste avstand av 120 minutters flyging i marsjhastighet og 400 NM 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 distanser som avviker fra den, eller 

2)  for alle andre fly, korteste avstand av 30 minutter ved marsjhastighet og 100 NM, 

 skal være utstyrt med utstyret angitt i bokstav e). 

e)  Fly som overholder bokstav d), skal medbringe følgende utstyr: 

1)  tilstrekkelige redningsflåter til å transportere alle om bord, oppbevart slik at de enkelt kan benyttes i en 

nødssituasjon, og tilstrekkelig store til å kunne romme alle de overlevende dersom en av redningsflåtene med 

høyest angitt kapasitet går tapt, 

2)  lys for å lokalisere overlevende i hver redningsflåte, 

3)  livredningsutstyr, herunder hjelpemidler til livsopphold tilpasset vedkommende flyging, og 

4)  minst to ELT-er (ELT(S)). 

CAT.IDE.A.305 Overlevingsutstyr 

a)  Fly som flys over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, skal være utstyrt med: 

1)  signalutstyr for å sende ut nødsignaler, 

2)  minst én ELT(S), og 

3)  ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antallet personer om bord. 

b)  Det ytterligere overlevingsutstyret angitt i bokstav a) nr. 3 behøver ikke å medbringes dersom flyet: 

1)  holder seg innenfor en viss avstand fra et område der søk og redning ikke er særlig problematisk, som tilsvarer 

i)  120 minutters flyging ved marsjhastighet med én motor ute av drift (OEI) for fly som er i stand til å fortsette 

flygingen til en flyplass dersom kritiske motorer svikter på et hvilket som helst punkt langs ruten eller under 

planlagt omdirigering, eller 

ii)  30 minutter ved marsjhastighet for alle andre fly, 

2)  holder seg innenfor en avstand som ikke er større enn det som tilsvarer 90 minutter ved marsjhastighet fra et 

området som er egnet for nødlanding, for fly sertifisert i henhold til gjeldende luftdyktighetsbestemmelser. 

CAT.IDE.A.325 Hodetelefoner 

a)  Fly skal være utstyrt med hodetelefoner med en svanehals- eller strupemikrofon eller tilsvarende for hvert 

flygebesetningsmedlem ved deres tildelte plass i førerkabinen. 

b)  Fly som flys i henhold til IFR eller om natten, skal være utstyrt med en sendeknapp på den manuelle 

betjeningsinnretningen for høyde og krenging for hvert påkrevd flygebesetningsmedlem. 

CAT.IDE.A.330 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Fly skal være utstyrt med radiokommunikasjonsutstyr i henhold til gjeldende luftromskrav. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal kunne kommunisere på luftfartens nødfrekvens, 121,5 MHz.  
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CAT.IDE.A.335 Lydbetjeningspanel 

Fly som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med et lydbetjeningspanel som er tilgjengelig for hvert påkrevd 

flygebesetningsmedlem. 

CAT.IDE.A.340 Radioutstyr for VFR-flyginger langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker 

Fly som flys i henhold til VFR langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker, skal være utstyrt med 

radiokommunikasjonsutstyr som kreves under normale driftsforhold for å kunne 

a)  kommunisere med relevante bakkestasjoner, 

b)  kommunisere med relevante flygekontrollenheter fra ethvert punkt innenfor kontrollert luftrom der flyginger er 

planlagt, og 

c)  motta værinformasjon. 

CAT.IDE.A.345 Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr for flyginger i henhold til IFR eller i henhold til VFR 

på ruter der det ikke navigeres etter visuelle landemerker 

a)  Fly som flys i henhold til IFR eller i henhold til VFR på ruter der det ikke kan navigeres etter visuelle landemerker, 

skal være utstyrt med radiokommunikasjons- og navigasjonsutstyr i samsvar med gjeldende luftromskrav. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyr skal omfatte minst 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. 

c)  Uten hensyn til bokstav b) skal fly som brukes på korte ruter i NAT MNPS-luftrom, og som ikke krysser Nord-

Atlanteren, være utstyrt med minst ett kommunikasjonssystem for langdistanseflyging, dersom alternative 

kommunikasjonsprosedyrer offentliggjøres for det aktuelle luftrommet. 

d)  Fly skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at dersom én utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst punkt i 

flygingen, skal det øvrige utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med reiseplanen. 

e)  Fly som brukes på flyginger der det er planlagt å lande under IMC, skal være utstyrt med egnet utstyr som kan gi 

veiledning til et punkt der visuell landing kan foretas for hver flyplass der det er planlagt å lande under IMC, og for 

alle utpekte alternative flyplasser. 

CAT.IDE.A.350 Transponder 

Fly skal være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkingsradar (SSR) som rapporterer trykkhøyde, og annet 

SSR-transponderutstyr som kreves for ruten som flys. 

CAT.IDE.A.355 Styring av elektroniske navigasjonsdata 

a)  Operatøren skal bruke bare produkter for elektroniske navigasjonsdata som støtter en navigasjonsanvendelse som 

oppfyller integritetskrav som er tilstrekkelige for den planlagte bruken av dataene. 

b)  Dersom produktene for elektroniske navigasjonsdata støtter en navigasjonsanvendelse som er nødvendig for em 

flyging som vedlegg V (del-SPA) krever godkjenning for, skal operatøren påvise overfor vedkommende myndighet 

at den anvendte prosessen og de leverte produktene oppfyller integritetsstandarder som er tilstrekkelige for den 

planlagte bruken av dataene. 

c)  Operatøren skal føre løpende tilsyn med både prosessens og produktenes integritet, enten direkte eller ved å føre 

tilsyn med tredjepartsleverandører. 

d)  Operatøren skal sikre fordeling og innsetting av aktuelle og uendrede elektroniske navigasjonsdata i god tid til alle 

fly som krever det.  
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AVSNITT 2 

Helikoptre 

CAT.IDE.H.100 Instrumenter og utstyr — generelt 

a)  Instrumenter og utstyr som kreves i dette kapittelet, skal være godkjent i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1702/2003, unntatt følgende elementer: 

1)  Reservesikringer 

2)  Bærbare lykter 

3)  Et presisjonsur 

4)  Kartholder 

5)  Førstehjelpsskrin 

6)  Megafoner 

7)  Overlevelses- og signalutstyr 

8)  Drivankre og fortøyningsutstyr og 

9)  Barnesikringsinnretninger 

b)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i dette kapittelet, som ikke trenger å være godkjent i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1702/2003, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende bestemmelser: 

1)  De opplysningene som gis av disse instrumentene, dette utstyret eller dette tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen for å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller CAT.IDE.H.330, 

CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 og CAT.IDE.H.345, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke påvirke helikopterets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt. 

c)  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. 

d)  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 flygeveien. 

e)  Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

CAT.IDE.H.105 Minsteutstyr for flyging 

En flyging skal ikke påbegynnes når noen av helikopterets instrumenter, utstyrsenheter eller funksjoner som kreves for 

den planlagte flygingen, er ute av drift eller mangler, med mindre: 

a)  helikopteret skal flys i samsvar med operatørens MEL, eller 

b)  operatøren er godkjent av vedkommende myndighet til å fly helikopteret innenfor begrensningene i MMEL. 

CAT.IDE.H.115 Driftslys 

a)  Helikoptre som flys i henhold til VFR om dagen, skal være utstyrt med et antikollisjonslyssystem.  
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b)  Helikoptre som flys om natten eller i henhold til IFR, skal i tillegg til a) være utstyrt med 

1)  belysning fra helikopterets elektriske system for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som 

er avgjørende for sikker drift av helikopteret, 

2)  belysning fra helikopterets elektriske system for å gi belysning i alle passasjerkabiner, 

3)  en bærbar lykt for hvert besetningsmedlem som kreves om bord, som er lett tilgjengelig for 

besetningsmedlemmene når de sitter ved sine plasser, 

4)  navigasjons-/posisjonslys, 

5)  to landingslys hvorav minst ett kan justeres under flyging slik at det lyser opp bakken foran og under 

helikopteret, og bakken på begge sider av helikopteret, og 

6)  lys som overholder internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, dersom helikopteret er et 

amfibiehelikopter. 

CAT.IDE.H.125 VFR-flyging om dagen — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

a)  Helikoptre som flys i henhold til VFR om dagen, skal være utstyrt med følgende utstyr, som skal være tilgjengelig 

på flygerplassen: 

1)  En innretning som måler og viser: 

i) magnetisk kurs, 

ii) tiden i timer, minutter og sekunder, 

iii) trykkhøyde, 

iv) angitt flygehastighet, 

v) stigehastighet, 

vi) sideglidning og 

vii) utvendig temperatur. 

2)  En innretning som viser når energitilførselen til de nødvendige flygeinstrumentene ikke er tilstrekkelig. 

b)  Når det kreves to flygere til en flyging, skal det på andreflygerens plass finnes en ytterligere separat innretning som 

viser følgende: 

1)  trykkhøyde, 

2)  angitt flygehastighet, 

3)  stigehastighet og 

4)  sideglidning. 

c)  Helikoptre med MCTOM på over 3 175 kg eller helikoptre som flyr over vann uten sikt til land,  eller når sikten er 

på mindre enn 1500 m, skal være utstyrt med en innretning som måler og viser: 

1)  flygestilling og 

2)  kurs. 

d)  En innretning for å hindre funksjonssvikt i hastighetsmålersystemet på grunn av kondensering eller isdannelse skal 

være tilgjengelig for helikoptre med MCTOM på over 3 175 kg eller MOPSC på over 9.  
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CAT.IDE.H.130 IFR-flyging eller flyging om natten — flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr 

Helikoptre som flys i henhold til VFR om natten eller i henhold til IFR, skal være utstyrt med følgende utstyr, som skal 

være tilgjengelig på flygerplassen: 

a)  En innretning som måler og viser: 

1)  magnetisk kurs, 

2)  tiden i timer, minutter og sekunder, 

3)  angitt flygehastighet, 

4)  stigehastighet, 

5)  sideglidning, 

6)  flygestilling, 

7)  stabilisert kurs og 

8)  utvendig temperatur. 

b)  To innretninger som måler og viser trykkhøyde. For flyginger med én flyger i henhold til VFR om natten kan én 

trykkhøydemåler erstattes med en radiohøydemåler. 

c)  En innretning som viser når energitilførselen til de nødvendige flygeinstrumentene ikke er tilstrekkelig. 

d)  En innretning som hindrer funksjonssvikt i hastighetsmålersystemet som kreves i bokstav a) nr. 3) og bokstav h)  

nr. 2), på grunn av kondensering eller isdannelse. 

e)  En innretning for å informere flygebesetningen om feil i de innretningene som kreves i bokstav d) for helikoptre: 

1)  utstedt med et eget luftdyktighetsbevis 1. august 1999 eller senere, eller 

2)  utstedt med et eget luftdyktighetsbevis før 1. august 1999, med MCTOM på over 3 175 kg eller MOPSC på mer 

enn 9. 

f)  En reserveinnretning som måler og viser flygestilling, og som: 

1)  drives kontinuerlig under normal drift, og i tilfelle en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet får 

strømforsyning fra en kilde som er uavhengig av det ordinære elektriske systemet, 

2)  virker uavhengig av andre innretninger som måler og viser flygestilling, 

3)  kan betjenes fra begge flygerplasser, 

4)  virker automatisk etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet, 

5)  virker pålitelig i minst 30 minutter eller så lenge det er nødvendig for å fly til en egnet alternativ landingsplass 

ved flyging over ugjestmilde områder eller offshore, idet den største avstanden velges, etter en totalsvikt i det 

ordinære elektriske systemet, idet det tas hensyn til annen belastning på nødstrømsforsyningen samt 

driftsprosedyrer, 

6)  er tilstrekkelig belyst under alle driftsfaser, og 

7)  er knyttet til en innretning som advarer flygebesetningen ved drift med egen strømforsyning, herunder ved drift 

med nødstrøm. 

g)  En alternativ kilde til statisk trykk for innretningene som måler flygehøyde, flygehastighet og stigehastighet.  
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h)  Dersom det kreves to flygere til driften, skal det på andreflygerens plass finnes en innretning som viser følgende: 

1)  trykkhøyde, 

2)  angitt flygehastighet, 

3)  stigehastighet, 

4)  sideglidning, 

5)  flygestilling og 

6)  stabilisert kurs. 

i)  For IFR-flyginger, en kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved flyging om natten. 

CAT.IDE.H.135 Tilleggsutstyr for flyging med én flyger i henhold til IFR 

Helikoptre som flys i henhold til IFR med én enkelt flyger, skal være utstyrt med en autopilot som minst har 

høydehold- og styrekursfunksjon. 

CAT.IDE.H.145 Radiohøydemålere 

a)  Helikopteret skal ved flyging over vann være utstyrt med en radiohøydemåler som er i stand til å varsle med et 

lydsignal under en forhåndsdefinert høyde og et lyssignal ved en høyde som flygeren kan velge, ved flyging: 

1)  uten sikt til land, 

2)  med en sikt på under 1 500 m, 

3)  om natten eller 

4)  i en avstand fra land som tilsvarer over tre minutter ved normal marsjhastighet. 

CAT.IDE.H.160 Flybåret værradarutstyr 

Helikoptre med MOPSC på mer enn ni som flys i henhold til IFR eller om natten, skal være utstyrt med flybåret 

værradarutstyr dersom aktuelle værrapporter angir at torden eller andre potensielt farlige værforhold som anses som 

påviselige med flybåren værradar, kan forventes å finnes langs ruten. 

CAT.IDE.H.165 Tilleggsutstyr for flyginger under forhold med isdannelse om natten 

a)  Helikoptre som brukes om natten under forventede eller faktiske forhold med isdannelse, skal være utstyrt med en 

innretning for å belyse eller oppdage isdannelsen. 

b)  Innretningen for å belyse isdannelsen skal ikke blende eller gi refleksjoner som kan hemme besetningsmedlemmene 

i deres tjenesteutøvelse. 

CAT.IDE.H.170 Flytelefonsystem for flygebesetningen 

Helikoptre som flys av flere enn et flygebesetningsmedlemmer, skal være utstyrt med et flytelefonsystem for 

flygebesetningen, herunder hodetelefoner og mikrofoner til bruk for alle flygebesetningsmedlemmene. 

CAT.IDE.H.175 Flytelefonsystem for besetningsmedlemmene 

Helikoptre skal være utstyrt med et flytelefonsystem for besetningsmedlemmene når de medbringer et annet 

besetningsmedlem enn et flygebesetningsmedlem. 

CAT.IDE.H.180 Høyttaleranlegg 

a)  Helikoptre med MOPSC på mer enn ni passasjerer skal være utstyrt med et høyttaleranlegg, med unntak for 

bokstav b).  
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b)  Uansett bokstav a) behøver helikoptre med MOPSC på mer enn ni passasjerer og mindre enn 20 passasjerer, ikke å 

ha et høyttaleranlegg dersom: 

1)  helikopteret er konstruert uten skott mellom flyger og passasjerer, og 

2)  operatøren er i stand til å vise at flygerens stemme under flyging kan høres og forstås fra alle passasjerseter. 

CAT.IDE.H.185 Taleregistrator i førerkabinen 

a)  Følgende helikoptertyper skal være utstyrt med en taleregistrator i førerkabinen (CVR): 

1)  alle helikoptre med MCTOM på over 7 000 kg, og 

2)  helikoptre med MCTOM på over 3 175 kg som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

1. januar 1987 eller senere. 

b)  Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst: 

1)  de to siste timene for helikoptre nevnt i bokstav a) nr. 1) og 2) som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere, 

2)  den siste timen for helikoptre nevnt i bokstav a) nr. 1 som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

1. august 1999 eller senere, eller før 1. januar 2016, 

3)  de siste 30 minuttene for helikoptre nevnt i bokstav a) nr. 1 som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis før 1. august 1999, 

4)  de siste 30 minuttene for helikoptre nevnt i bokstav a) nr. 2 som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis før 1. januar 2016. 

c)  Taleregistratoren skal, med henvisning til en tidsskala, gjøre opptak av: 

1)  talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen, 

2)  talekommunikasjon mellom flybesetningsmedlemmer ved hjelp av flytelefonsystemet eller høyttaleranlegget, 

dersom et slikt er installert, 

3)  lydbildet i førerkabinen, herunder uten avbrudd: 

i) for helikoptre som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. august 1999 eller senere, 

lydsignalene som er mottatt fra hver besetningsmikrofon, 

ii) for helikoptre som for første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis før 1. august 1999, lydsignalene 

som er mottatt fra hver besetningsmikrofon, når det er praktisk mulig, 

4)  tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 

eller en høyttaler. 

d)  Taleregistratoren skal begynne å gjøre opptak før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og skal fortsette 

å gjøre opptak til flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  I tillegg til bokstav d) for helikoptre nevnt i bokstav a) nr. 2 som fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

1. august 1999 eller senere, skal 

1)  taleregistratoren automatisk begynne registreringen før helikopteret setter seg i bevegelse av egen kraft, og skal 

fortsette å gjøre opptak til flygingen er avsluttet, når helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft, og 

2)  taleregistratoren, avhengig av tilgjengeligheten på strømforsyning, begynne å registrere så tidlig som mulig 

under kontrollene i førerkabinen før start av motor ved begynnelsen av flygingen, og fram til kontrollene i 

førerkabinen umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen.  
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f)  Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

CAT.IDE.H.190 Ferdsskriver 

a)  Følgende helikoptre skal være 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: 

1)  helikoptre med MCTOM på over 3 175 kg som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis  

1. august 1999 eller senere, 

2)  helikoptre med MCTOM på over 7 000 kg eller MOPSC over 9, som første gang fikk utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 1989 eller senere, men før 1. august 1999. 

b)  Ferdsskriveren skal registrere parametrene som kreves for på en nøyaktig måte å bestemme: 

1)  flygevei, hastighet, flygestilling, motorkraft, funksjon og konfigurasjon, og skal være i stand til å bevare data 

registrert i løpet av minst de siste ti timene for helikoptre som er nevnt i bokstav a) nr. 1, og som første gang får 

utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere, 

2)  flygevei, hastighet, flygestilling, motorkraft og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet 

av minst de siste åtte timene for helikoptre som er nevnt i bokstav a) nr. 1, og som første gang får utstedt et eget 

luftdyktighetsbevis 1. januar 2016 eller senere, 

3)  flygevei, hastighet, flygestilling, motorkraft og funksjon, og skal være i stand til å bevare data registrert i løpet 

av minst de siste fem timene for helikoptre som er nevnt i bokstav a) nr. 2. 

c)  Data skal hentes fra kilder i helikopteret som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 

flygebesetningen. 

d)  Ferdsskriveren skal automatisk begynne å registrere data før helikopteret kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og 

skal stoppe automatisk etter at helikopteret ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. 

e)  Ferdsskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

CAT.IDE.H.195 Datalinjeregistrering 

a)  Helikoptre som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 8. april 2014 eller senere, og som har kapasitet 

til å registrere datalinjekommunikasjon og skal være utstyrt med en taleregistrator, skal i relevante tilfeller gjøre 

opptak av: 

1)  meldinger fra datalinjekommunikasjonen i forbindelse med ATS-kommunikasjon til og fra helikopteret, 

herunder meldinger som gjelder følgende anvendelser: 

i) igangsettelse av datalinje, 

ii) kommunikasjon mellom flygeleder og flyger, 

iii) målrettet overvåking, 

iv) flygeinformasjon, 

v) i den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, overvåking av kringkasting fra luftfartøyer, 

vi) i den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, luftfartøyets data om operasjonell kontroll, 

vii) i den grad det er praktisk mulig ut fra systemets oppbygning, grafikk, 

2)  opplysninger som muliggjør korrelasjon med tilknyttede registreringer som er knyttet til 

datalinjekommunikasjon og lagret atskilt fra helikopteret, og 

3)  opplysninger om tidspunkt og prioritet for meldinger fra datalinjekommunikasjonen, idet det tas hensyn til 

systemets oppbygning.  
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b)  Registratoren skal ved hjelp av en digital metode registrere og lagre data og opplysninger, og en metode for 

framhenting av data skal være tilgjengelig. Registreringsmåten skal være slik at dataene samsvarer med dataene 

registrert på bakken. 

c)  Registratoren skal kunne lagre registrerte data minst like lenge som fastsatt for taleregistratorer i CAT.IDE.H.185. 

d)  Registratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann. 

e)  Kravene som gjelder registratorens start- og stopplogikk, er de samme som kravene som gjelder start- og 

stopplogikken for taleregistratoren i CAT.IDE.H.185 bokstav d) og e). 

CAT.IDE.H.200 Kombinert ferdsskriver og taleregistrator 

Det kan oppnås samsvar med kravene til ferdsskriver og taleregistrator ved å medbringe en kombinasjonsregistrator. 

CAT.IDE.H.205 Seter, sikkerhetsbelter, sikringsutstyr og barnesikringsinnretninger 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med: 

1)  et sete eller en køye for alle personer om bord som er 24 måneder eller eldre, 

2)  et sikkerhetsbelte i hvert passasjersete og sikringsbelter for hver køye, 

3)  for helikoptre som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. august 1999 eller senere, et 

sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen til bruk i hvert passasjersete for alle passasjerer som er 24 

måneder eller eldre, 

4)  en barnesikringsinnretning for alle personer om bord som er yngre enn 24 måneder, 

5)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen som omfatter en innretning som ved hurtig retardasjon 

automatisk sikrer overkroppen til den som sitter i hvert flygebesetningssete, 

6)  et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen på setene for den påkrevde minstekabinbesetningen. 

b)  Et sikkerhetsbelte med sikringsutstyr for overkroppen skal: 

1)  ha ettpunkts utløsermekanisme og 

2)  på flygebesetningsseter og på seter for minstekabinbesetningen omfatte to skulderstropper og et sikkerhetsbelte 

som kan brukes separat. 

CAT.IDE.H.210 Skiltene «Fest sikkerhetsbeltene» og «Røyking forbudt» 

Helikoptre der ikke alle passasjerseter er synlige fra flygebesetningssetene, skal være utstyrt med en innretning som 

viser alle passasjerer og kabinbesetningen når sikkerhetsbeltene skal være festet og når røyking er forbudt. 

CAT.IDE.H.220 Førstehjelpsskrin 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med minst ett førstehjelpsskrin. 

b)  Førstehjelpsskrinene skal: 

1)  være lett tilgjengelige for bruk, og 

2)  etterfylles ved behov. 

CAT.IDE.H.240 Tilleggsoksygen — helikoptre uten trykkabin 

Helikoptre uten trykkabin som flys ved trykkhøyder på over 10 000 fot, skal være utstyrt med ekstra oksygenutstyr 

som kan lagre og fordele oksygenforsyningen i samsvar med tabellene nedenfor. 
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Tabell 1 

Minstekrav til oksygen for teknisk kompliserte helikoptre uten trykkabin 

Tilførsel til Varighet og kabinhøyde 

1.  alle som sitter i seter i 

førerkabinen og tjenestegjør i 

førerkabinen, og besetnings-

medlemmer som bistår 

flygebesetningen i dets oppgaver 

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 10 000 fot. 

2.  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 ikke over 

13 000 fot. 

3.  ekstra besetningsmedlemmer og 

100 % av passasjerene(*) 

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 13 000 fot. 

4.  10 % av passasjerene(*) Hele flygetiden etter 30 minutter ved trykkhøyder over 10 000 fot, men 

ikke over 13 000 fot. 

(*) I tabell 1 menes med passasjerer de passasjerene som faktisk er om bord, herunder personer som er yngre enn 24 måneder. 

 

Tabell 2 

Minstekrav til oksygen for andre helikoptre enn teknisk kompliserte helikoptre uten trykkabin 

Tilførsel til Varighet og kabinhøyde 

1.  alle som sitter i seter i 

førerkabinen, og som tje-

nestegjør i førerkabinen, og 

besetningsmedlemmer som 

bistår flygebesetningen i dets 

oppgaver, og påkrevde kabin-

besetningsmedlemmer 

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 13 000 fot samt for ethvert tidsrom 

på over 30 minutter ved trykkhøyder over 10 000 fot, men ikke over 

13 000 fot. 

2.  ekstra besetningsmedlemmer og 

100 % av passasjerene(*) 

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 13 000 fot. 

3.  10 % av passasjerene(*) Hele flygetiden etter 30 minutter ved trykkhøyder over 10 000 fot, men 

ikke over 13 000 fot. 

(*) I tabell 1 menes med passasjerer de passasjerene som faktisk er om bord, herunder personer som er yngre enn 24 måneder. 

CAT.IDE.H.250 Håndholdte brannslokkingsapparater 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med minst ett håndholdt brannslokkingsapparat i førerkabinen. 

b)  Minst ett håndholdt brannslokkingsapparat skal være plassert i, eller lett tilgjengelig for bruk i, hvert pantry som 

ikke er i hovedpassasjerkabinen. 

c)  Minst ett håndholdt brannslokkingsapparat skal være tilgjengelig for bruk i hvert lasterom som er tilgjengelig for 

besetningsmedlemmer under flyging. 

d)  Typen og mengden slokkemiddel for de påkrevde brannslokkingsapparatene skal være egnet for de branntypene 

som kan tenkes å forekomme i kabinen der brannslokkingsapparatet planlegges brukt, og for kabiner der personer 

oppholder seg, skal slokkemiddelet minimere faren for giftig gasskonsentrasjon. 

e)  Helikopteret skal være utstyrt med et antall håndholdte brannslokkingsapparater som minst er i samsvar med tabell 

1, hensiktsmessig plassert for tilstrekkelig tilgjengelighet for bruk i hver passasjerkabin.  
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Tabell 1 

Antall håndholdte brannslokkingsapparater 

MOPSC Antall brannslokkingsapparater 

7-30 1 

31-60 2 

61-200 3 

CAT.IDE.H.260 Merking av gjennombruddspunkter 

Dersom det finnes områder på helikopterkroppen som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan bryte 

seg inn i helikopteret, skal slike områder merkes som angitt i figur 1. 

Figur 1 

Merking av gjennombruddspunkter 

 

CAT.IDE.H.270 Megafoner 

Helikoptre med MOPSC på mer enn 9 skal være utstyrt med én bærbar batteridrevet megafon som er lett tilgjengelig 

for bruk for besetningsmedlemmer under en nødevakuering. 

CAT.IDE.H.275 Nødbelysning og -merking 

a)  Helikoptre med MOPSC på mer enn 19 skal være utstyrt med: 

1)  et nødbelysningssystem med uavhengig strømforsyning som kilde til generell kabinbelysning for å lette 

evakuering av helikopteret, og 

2)  merking av nødutganger og skilter som vises i dagslys eller i mørket. 

b)  Helikoptre skal være utstyrt med merking av nødutganger og skilter som vises i dagslys eller i mørket ved flyging 

1)  i ytelsesklasse 1 eller 2 på en flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer over ti minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet, 

2)  i ytelsesklasse 3 på en flyging over vann i en avstand som tilsvarer over tre minutters flygetid ved normal 

marsjhastighet. 

CAT.IDE.H.280 Nødpeilesender (ELT) 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med minst én automatisk nødpeilesender (ELT). 

b)  Helikoptre i ytelsesklasse 1 eller 2 som brukes i offshoreoperasjoner i et ugjestmildt miljø og i en avstand fra land 

som tilsvarer over ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, skal være utstyrt med en automatisk utløsbar 

ELT (ELT(AD)).  

No1 Over 2 m 
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c)  En ELT av valgfri type skal kunne sende samtidig på 121,5 MHz og 406 MHz. 

CAT.IDE.H.290 Redningsvester 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med redningsvester for alle om bord, eller tilsvarende flyteinnretninger for alle om 

bord som er yngre enn 24 måneder, oppbevart slik at de er lett tilgjengelige fra setet eller køyeplassen til den 

personen utstyret er beregnet på, ved flyging i 

1)  ytelsesklasse 1 eller 2 på en flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer over ti minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet, 

2)  ytelsesklasse 3 på en flyging over vann utenfor autorotasjonsavstand fra land, 

3)  ytelsesklasse 2 eller 3 ved start eller landing på en flyplass eller et operasjonssted der start- eller 

innflygingsbanen ligger over vann. 

b)  Alle redningsvester eller tilsvarende individuell flyteinnretning skal være utstyrt med en innretning for elektrisk 

belysning for å gjøre det lettere å lokalisere personer. 

CAT.IDE.H.295 Overlevingsdrakter for besetningen 

Hvert besetningsmedlem skal bruke overlevingsdrakt ved flyginger: 

a)  i ytelsesklasse 1 eller 2 på en flyging over vann til støtte for offshoreoperasjoner, i en avstand fra land som tilsvarer 

over ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet, dersom værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for 

fartøysjefen, viser at temperaturen i havet vil ligge under pluss 10 °C under flygingen, eller dersom beregnet 

redningstid overstiger beregnet overlevingstid, 

b)  i ytelsesklasse 3 på en flyging over vann utenfor autorotasjonsavstand eller avstand for sikker nødlanding fra land, 

dersom værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil ligge under 

pluss 10 °C under flygingen. 

CAT.IDE.H.300 Redningsflåter, nødpeilesendere (ELT) og overlevingsutstyr for langdistanseflyging over vann 

Helikoptre som flys: 

a)  i ytelsesklasse 1 eller 2 på en flyging over vann i en avstand fra land som tilsvarer over ti minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet, 

b)  i ytelsesklasse 3 på en flyging over vann i en avstand som tilsvarer over tre minutters flygetid ved normal 

marsjhastighet, skal være utstyrt med: 

1)  for helikoptre som transporterer under tolv personer, minst én redningsflåte med angitt kapasitet på minst det 

største antall personer om bord, oppbevart slik at den enkelt kan benyttes i en nødssituasjon, 

2)  for helikoptre som transporterer over elleve personer, minst to redningsflåter med tilstrekkelig kapasitet i 

fellesskap til alle personer som kan transporteres om bord, og hver for seg med tilstrekkelig 

overbelastningskapasitet til å romme alle personene i helikopteret, oppbevart slik at de enkelt kan benyttes i en 

nødssituasjon, 

3)  minst én ELT (ELT(S)) for hver påkrevd redningsflåte, og 

4)  livredningsutstyr, herunder midler til livsopphold tilpasset vedkommende flyging. 

CAT.IDE.H.305 Overlevingsutstyr 

Helikoptre som flys over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, skal være utstyrt med: 

a)  signaleringsutstyr for å sende ut nødsignaler, 

b)  minst én ELT(S), og 

c)  ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antallet personer om bord.  
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CAT.IDE.H.310 Tilleggskrav til helikoptre som gjennomfører offshoreoperasjoner i et ugjestmildt havområde 

Helikoptre brukes i offshoreoperasjoner i et ugjestmildt havområde, i en avstand fra land som tilsvarer over ti minutters 

flygetid ved normal marsjhastighet, skal overholde følgende: 

a)  Dersom værrapporter eller værvarsler som er tilgjengelige for fartøysjefen, viser at sjøtemperaturen vil ligge under 

pluss 10 °C under flygingen, eller dersom beregnet redningstid overstiger beregnet overlevingstid, eller dersom 

flygingen planlegges gjennomført om natten, skal alle om bord bruke overlevingsdrakt. 

b)  Alle redningsflåter som medbringes i samsvar med CAT.IDE.H.300, skal være installert slik at de kan brukes under 

de forhold på havet som gjaldt da helikopterets egenskaper for nødlanding på vann, flyteevne og trim ble evaluert 

med sikte på å overholde kravene til sertifisering for nødlanding på vann. 

c)  Helikopteret skal være utstyrt med et nødbelysningssystem med uavhengig strømforsyning som kilde til generell 

kabinbelysning for å lette evakuering av helikopteret. 

d)  Alle nødutganger, herunder nødutganger for besetningen, og innretninger for å åpne dem, skal være tydelig merket 

for veiledning av dem om bord i dagslys eller i mørket. Slik merking skal være utformet slik at den er synlig 

dersom helikopteret velter og kabinen kommer under vann. 

e)  Alle dører som ikke kan tas av, og som er merket som nødutganger ved landing på vann, skal kunne festes i åpen 

stilling slik at de ikke hindrer personer om bord i å forlate helikoptret, under alle forhold på havet opp til det 

maksimum som kreves når nødlanding på vann og flyteevne blir evaluert. 

f)  Alle dører, vinduer eller andre åpninger i passasjerkabinen som vurderes som egnet som nødutgang under vann, 

skal være utstyrt slik at de kan betjenes i en nødssituasjon. 

g)  Passasjerer og besetning skal alltid være iført redningsvest, med mindre de er iført en integrert overlevingsdrakt 

som oppfyller kravene til både overlevingsdrakter og redningsvester. 

CAT.IDE.H.315 Helikoptre sertifisert for flyging på vann — diverse utstyr 

Helikoptre sertifisert for flyging på vann skal være utstyrt med: 

a)  et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å gjøre det lettere å fortøye, forankre eller manøvrere flyet på 

vann, og som er egnet ut fra helikoptrets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper og, 

b)  om relevant, utstyr til å lage lydsignalene angitt i internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

CAT.IDE.H.320 Alle helikoptre under flyginger over vann — nødlanding på vann 

a)  Helikoptre skal være konstruert for landing på vann eller sertifisert for nødlanding på vann i samsvar med relevante 

luftdyktighetsbestemmelser ved operasjoner i ytelsesklasse 1 eller 2 på en flyging over vann i et ugjestmildt miljø i 

en avstand fra land som tilsvarer over ti minutters flygetid ved normal marsjhastighet. 

b)  Helikoptre skal være konstruert for landing på vann eller sertifisert for nødlanding på vann i samsvar med relevante 

luftdyktighetsbestemmelser eller utstyrt med nødflyteutstyr ved operasjon i: 

1)  ytelsesklasse 1 eller 2 på en flyging over vann i et gjestmildt miljø i en avstand fra land som tilsvarer over ti 

minutters flygetid ved normal marsjhastighet, 

2)  ytelsesklasse 2 ved start eller landing over vann, unntatt ved ambulanseflyging med helikopter (HEMS), dersom 

landing eller start på et HEMS-operasjonssted i et tettbygd område gjennomføres over vann for å begrense 

eksponering, 

3)  ytelsesklasse 3 på en flyging over vann utenfor avstand for sikker nødlanding fra land. 

CAT.IDE.H.325 Hodetelefoner 

Dersom det kreves et radiokommunikasjons- og/eller radionavigasjonssystem, skal helikopteret være utstyrt med 

hodetelefoner med svanehalsmikrofon eller tilsvarende og en sendeknapp på flygebetjeningsinnretningene for hver 

påkrevd flyger og/eller hvert påkrevd besetningsmedlem ved vedkommendes tildelte plass.  
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CAT.IDE.H.330 Radiokommunikasjonsutstyr 

a)  Helikoptre skal være utstyrt med det radiokommunikasjonsutstyret som kreves i gjeldende luftromskrav. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyret skal kunne kommunisere på luftfartens nødfrekvens, 121,5 MHz. 

CAT.IDE.H.335 Lydbetjeningspanel 

Helikoptre som flys i henhold til IFR, skal være utstyrt med et lydbetjeningspanel som er tilgjengelig for hvert 

påkrevde flygebesetningsmedlem. 

CAT.IDE.H.340 Radioutstyr for VFR-flyginger langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker 

Helikoptre som flys i henhold til VFR langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker, skal være utstyrt med 

radiokommunikasjonsutstyr som kreves under normale driftsforhold for å kunne 

a)  kommunisere med relevante bakkestasjoner, 

b)  kommunisere med relevante flygekontrollenheter fra ethvert punkt innenfor kontrollert luftrom der flyginger er 

planlagt, og 

c)  motta værinformasjon. 

CAT.IDE.H.345 Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr for flyginger i henhold til IFR eller VFR på ruter der 

det ikke navigeres etter visuelle landemerker 

a)  Helikoptre som flys i henhold til IFR eller VFR på ruter der det ikke kan navigeres etter visuelle landemerker, skal 

være utstyrt med radiokommunikasjons- og navigasjonsutstyr i samsvar med gjeldende luftromskrav. 

b)  Radiokommunikasjonsutstyr skal omfatte minst 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. 

c)  Helikoptre skal ha tilstrekkelig navigasjonsutstyr til å sikre at dersom én utstyrsenhet svikter på et hvilket som helst 

punkt i flygingen, skal det øvrige utstyret sørge for sikker navigasjon i samsvar med reiseplanen. 

d)  Helikoptre som brukes på flyginger der det er planlagt å lande under IMC, skal være utstyrt med egnet utstyr som 

kan gi veiledning til et punkt der visuell landing kan foretas for hver flyplass der det er planlagt å lande under IMC, 

og for alle utpekte alternative flyplasser. 

CAT.IDE.H.350 Transponder 

Helikoptre skal være utstyrt med en transponder for sekundær overvåkingsradar (SSR) som rapporterer trykkhøyde, og 

annet SSR-transponderutstyr som kreves for ruten som flys. 

 ______  
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VEDLEGG V 

SÆRSKILTE GODKJENNINGER 

[DEL-SPA] 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

SPA.GEN.100 Vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet for utstedelse av en særskilt godkjenning er for kommersielle luftfartsselskaper 

myndigheten i den medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak. 

SPA.GEN.105 Søknad om særskilt godkjenning 

a)  En operatør som søker om første utstedelse av en særskilt godkjenning, skal gi vedkommende myndighet den 

dokumentasjonen som kreves i gjeldende kapittel, sammen med følgende opplysninger: 

1)  søkerens navn, adresse og postadresse, 

2)  en beskrivelse av planlagte operasjonen. 

b)  Operatøren skal framlegge følgende dokumentasjon for vedkommende myndighet: 

1)  at kravene i gjeldende kapittel er oppfylt, 

2)  at det er tatt hensyn til de relevante elementene i de dataene som er fastsatt i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1702/2003. 

c)  Operatøren skal oppbevare opplysninger i forbindelse med bokstav a) og b) minst så lenge operasjonen som krever 

særskilt godkjenning, varer, eller eventuelt i samsvar med vedlegg III (del-ORO). 

SPA.GEN.110 Særskilte rettigheter for en operatør som er innehaver av en særskilt godkjenning 

Omfanget av den virksomheten som operatøren som er innehaver av et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap 

(AOC), er godkjent til å drive, skal dokumenteres og angis i driftsspesifikasjonene for AOC. 

SPA.GEN.115 Endringer i en særskilt godkjenning 

Dersom vilkårene for en særskilt godkjenning berøres av endringer, skal operatøren framlegge relevant dokumentasjon 

for vedkommende myndighet og innhente forhåndsgodkjenning for operasjonen. 

SPA.GEN.120 Fortsatt gyldighet for en særskilt godkjenning 

Særlige godkjenninger skal utstedes for et ubegrenset tidsrom, og forblir gyldige, forutsatt at operatøren fortsatt 

oppfyller kravene til den særlige godkjenningen og tar hensyn til de relevante elementene fastsatt i dataene som er 

utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003. 

KAPITTEL B 

OPERASJONER MED YTELSESBASERT NAVIGASJON (PBN) 

SPA.PBN.100 PBN-operasjoner 

Luftfartøyer skal flys i utpekt luftrom, på ruter eller i samsvar med prosedyrer der det er fastsatt spesifikasjoner for 

ytelsesbasert navigasjon (PBN), bare dersom operatøren har fått godkjenning fra vedkommende myndighet til å 

gjennomføre slike operasjoner. Det kreves ingen særskilt godkjenning for operasjoner i utpekt luftrom med 

områdenavigasjon 5 (RNAV5 (basic area navigation, B-RNAV)). 

SPA.PBN.105 PBN-driftsgodkjenning 

For å innhente PBN-driftsgodkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren godtgjøre at 

a)  det er innhentet relevant luftdyktighetsgodkjenning for RNAV-systemet, 

b)  det er fastsatt et opplæringsprogram for flygebesetningsmedlemmer som deltar i disse operasjonene, 

c)  det er fastsatt driftsprosedyrer som angir: 

1)  utstyr som må medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på 

minsteutstyrslisten (MEL), 

2)  krav til flygebesetningens sammensetning og erfaring, 

3)  normale prosedyrer, 

4)  beredskapsprosedyrer,  
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5)  rapportering av overvåking og hendelser, 

6)  håndtering av elektroniske navigasjonsdata. 

KAPITTEL C 

OPERASJONER MED MINSTESPESIFIKASJONER FOR NAVIGASJONSYTELSE (MNPS) 

SPA.MNPS.100 MNPS-operasjoner 

Luftfartøyer skal flys i utpekt luftrom med minstespesifikasjoner for navigasjonsytelse (MNPS) i samsvar med 

regionale tilleggsprosedyrer der det er fastsatt minstespesifikasjoner for navigasjonsytelse, forutsatt at operatøren har 

fått godkjenning fra vedkommende myndighet til å gjennomføre slike operasjoner. 

SPA.MNPS.105 MNPS-driftsgodkjenning 

For å innhente MNPS-driftsgodkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren godtgjøre at 

a)  navigasjonsutstyret overholder den påkrevde ytelsen, 

b)  skjermer, indikatorer og betjeningsinnretninger for navigasjon er synlige og kan brukes av enhver flyger fra 

vedkommendes plass, 

c)  det er fastsatt et opplæringsprogram for flygebesetningsmedlemmer som deltar i disse operasjonene, 

d)  det er fastsatt driftsprosedyrer som angir: 

1)  utstyr som må medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på 

minsteutstyrslisten (MEL), 

2)  krav til flygebesetningens sammensetning og erfaring, 

3)  normale prosedyrer, 

4)  beredskapsprosedyrer, herunder prosedyrer angitt av den myndighet om er ansvarlig for det aktuelle 

luftrommet, 

5)  rapportering av overvåking og hendelser. 

KAPITTEL D 

OPERASJONER I LUFTROM MED REDUSERT MINSTE VERTIKALATSKILLELSE (RVSM) 

SPA.RVSM.100 RVSM-operasjoner 

Luftfartøyer kan bare flys i utpekt luftrom der en redusert minste vertikalatskillelse på 300 m (1000 fot) gjelder mellom 

flygenivå (FL) 290 til og med FL 410, dersom operatøren har fått godkjenning fra vedkommende myndighet til å 

gjennomføre slike flyginger. 

SPA.RVSM.105 RVSM-driftsgodkjenning 

For å innhente RVSM-driftsgodkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren godtgjøre at 

a)  det er innhentet RVSM-luftdyktighetsgodkjenning, 

b)  det er fastsatt prosedyrer for overvåking og rapportering av høydeholdsfeil, 

c)  det er fastsatt et opplæringsprogram for flygebesetningsmedlemmer som deltar i disse operasjonene, 

d)  det er fastsatt driftsprosedyrer som angir: 

1)  utstyr som må medbringes, herunder utstyrets driftsbegrensninger og relevante oppføringer på 

minsteutstyrslisten (MEL), 

2)  krav til flygebesetningens sammensetning og erfaring, 

3)  planlegging av flyginger, 

4)  prosedyrer før flyging, 

5)  prosedyrer for flyging inn i RVSM-luftrom, 

6)  prosedyrer under flyging, 

7)  prosedyrer etter flyging, 

8)  rapportering av hendelser,   
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9)  særlige regionale driftsprosedyrer. 

SPA.RVSM.110 Krav til RVSM-utstyr 

Luftfartøyer som flys i RVSM-luftrom, skal være utstyrt med: 

a)  to uavhengige høydemålersystemer, 

b)  et høydevarslingssystem, 

c)  et automatisk høydekontrollsystem, 

d)  en transponder for sekundær overvåkingsradar (SSR), med høyderapporteringssystem som kan tilkoples 

høydemålersystemet og brukes til høydekontroll. 

SPA.RVSM.115 RVSM-høydeholdsfeil 

a)  Operatøren skal rapportere registrerte eller meddelte hendelser av høydeholdsfeil forårsaket av feilfunksjon i 

luftfartøyets utstyr eller av driftsmessig art, tilsvarende eller større enn: 

1)  en total vertikal feil (TVE) på ± 90 m (± 300 fot), 

2)  en høydemålersystemfeil (ASE) på ± 75 m (± 245 fot), og 

3)  et avvik fra tildelt høyde (AAD) på ± 90 m (± 300 fot). 

b)  Rapporter om slike hendelser skal oversendes vedkommende myndighet innen 72 timer. Rapportene skal inneholde 

en innledende analyse av årsaksfaktorer og iverksatte tiltak for å forhindre gjentatte hendelser. 

c)  Dersom høydeholdsfeil registreres eller mottas, skal operatøren treffe strakstiltak for å avhjelpe de forholdene som 

forårsaket feilene, og framlegge oppfølgingsrapporter, dersom vedkommende myndighet krever det. 

KAPITTEL E 

OPERASJONER I DÅRLIG SIKT (LVO) 

Operasjoner i dårlig sikt 

Operatøren skal bare gjennomføre følgende operasjoner i dårlig sikt (LVO) dersom vedkommende myndighet har 

godkjent det: 

a)  start i dårlig sikt (LVTO), 

b)  operasjon etter lavere standardvilkår enn kategori I (LTS CAT I), 

c)  operasjon etter standardvilkår i kategori II (CAT II), 

d)  operasjon etter andre standardvilkår enn kategori II (OTS CAT II), 

e)  operasjon etter standardvilkår i kategori III (CAT III), 

f)  innflyging ved hjelp av siktforbedringssystemer (EVS) der det anvendes en driftskreditt på minsteverdiene for 

rullebanesikt (RVR) med høyst en tredel av den offentliggjorte RVR. 

SPA.LVO.105 LVO-godkjenning 

For å innhente LVO-godkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren godtgjøre samsvar med kravene i dette 

kapittelet. 

SPA.LVO.110 Generelle driftskrav 

a)  Operatøren skal gjennomføre LTS CAT I-operasjoner bare dersom 

1)  alle berørte luftfartøyer er sertifisert for CAT II-operasjoner, og 

2)  innflygingen gjennomføres: 

i) autokoplet til et automatisk landingssystem som skal være godkjent for CAT IIIA-operasjoner eller 

ii) ved hjelp av et godkjent landingssystem med frontruteprojeksjon (HUDLS) til minst 150 fot over 

rullebaneterskelen. 

b)  Operatøren skal gjennomføre CAT II, OTS CAT II eller CAT III-operasjoner bare dersom: 

1)  alle berørte luftfartøyer er sertifisert for operasjoner med en beslutningshøyde (DH) under 200 fot, eller ingen 

DH, og utstyrt i samsvar med gjeldende luftdyktighetskrav, 

2)  et system for registrering av vellykkede og mislykkede innflyginger og/eller automatiske landinger er utarbeidet 

og blir vedlikeholdt, for å overvåke operasjonens samlede sikkerhet,  
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3)  beslutningshøyden (DH) bestemmes ved hjelp av radiohøydemåler, 

4)  flygebesetningen består av minst to flygere, 

5)  alle høydemeldinger under 200 fot over flyplassens terskelhøyde skal bestemmes med radiohøydemåler. 

c)  Operatøren skal gjennomføre innflyginger ved hjelp av EVS bare dersom: 

1)  EVS er sertifisert for dette kapittelet og kombinerer infrarøde sensorbilder og flygeinformasjon på HUD, 

2)  for operasjoner med RVR under 550 m, består flygebesetningen av minst to flygere, 

3)  for CAT I-operasjoner, naturlig visuell referanse til rullebanereferanser oppnås minst 100 fot over flyplassens 

terskelhøyde, 

4)  for en innflygingsprosedyre med vertikal veiledning (APV) og ikke-presisjonsinnflyginger (NPA) som utføres 

med CDFA-teknikk, oppnås naturlig visuell referanse til rullebanereferanser minst 200 fot over flyplassens 

terskelhøyde, og følgende krav er oppfylt: 

i) Innflygingen gjennomføres med bruk av en godkjent vertikal flygebaneveiledning. 

ii) Innflygingssegmentet fra posisjonen for endelig innflyging (FAF) til rullebaneterskelen er en rett linje, og 

forskjellen mellom traseen for siste fase av innflygingen og rullebanens senterlinje er ikke større enn 2o. 

iii) Den endelige innflygingsbanen er offentliggjort og ikke større enn 3,7o. 

iv) De maksimale sidevindskomponentene som er fastsatt under sertifiseringen av EVS, overskrides ikke. 

SPA.LVO.115 Krav knyttet til flyplasser 

a)  Operatøren skal ikke bruke en flyplass til LVO ved sikt på under 800 m, med mindre 

1)  flyplassen er godkjent for slike operasjoner av staten der flyplassen ligger, og 

2)  det er fastsatt prosedyrer for dårlig sikt (LVP). 

b)  Dersom operatøren velger en flyplass der betegnelsen LVP ikke benyttes, skal operatøren sikre at det finnes 

tilsvarende prosedyrer som overholder LVP-kravene ved flyplassen. Denne situasjonen skal tydelig angis i 

driftshåndboken eller prosedyrehåndboken, herunder veiledning til flygebesetningen i hvordan den kan fastslå at 

tilsvarende LVP er i kraft. 

SPA.LVO.120 Flygebesetningens opplæring og kvalifikasjoner 

Operatøren skal, før LVO gjennomføres, sikre at 

a)  hvert flygebesetningsmedlem 

1)  oppfyller opplærings- og kontrollkravene angitt i driftshåndboken, herunder opplæring på en 

flysimuleringsbasert opplæringsinnretning (FSTD) ved de grenseverdier for RVR/VIS (sikt) og 

beslutningshøyder (DH) som er relevante for flygingen og luftfartøytypen, og 

2)  er kvalifisert i samsvar med kravene i driftshåndboken, 

b)  opplæring og kontroll utføres i samsvar med en detaljert studieplan. 

SPA.LVO.125 Driftsprosedyrer 

a)  Operatøren skal fastsette prosedyrer og instrukser til bruk ved LVO. Disse prosedyrene og instruksene skal tas med 

i driftshåndboken eller prosedyrehåndboken, og skal inneholde flygebesetningsmedlemmenes oppgaver under 

eventuell taksing, start, innflyging, utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging. 

b)  Før LVO påbegynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at 

1)  status for visuelt og ikke-visuelt utstyr er tilfredsstillende, 

2)  hensiktsmessige LVP-er er iverksatt i henhold til opplysninger mottatt fra lufttrafikktjenestene (ATS), og 

3)  flygebesetningsmedlemmene har nødvendige kvalifikasjoner. 

SPA.LVO.130 Minsteutstyr 

a)  Operatøren skal ta med i driftshåndboken eller eventuelt i prosedyrehåndboken det minsteutstyret som må være 

funksjonsdyktig når en LVO påbegynnes, i samsvar med flygehåndboken (AFM) eller et annet godkjent dokument.  
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b)  Fartøysjefen skal forvisse seg om at status for luftfartøyet og de relevante systemene om bord er tilfredsstillende og 

hensiktsmessig for den operasjonen som til enhver tid skal gjennomføres. 

KAPITTEL F 

LANGDISTANSEFLYGING MED TOMOTORS FLY (ETOPS) 

SPA.ETOPS.100 ETOPS 

I kommersiell lufttransport skal tomotorsfly flys utover avstandene fastsatt i henhold til CAT.OP.MPA.140 bare 

dersom operatøren har fått en ETOPS-driftsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

SPA.ETOPS.105 ETOPS-driftsgodkjenning 

For å innhente ETOPS-driftsgodkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren godtgjøre at 

a)  kombinasjonen av fly og motor innehar en ETOPS-godkjenning for typekonstruksjon og pålitelighet for den 

planlagte driften, 

b)  det er fastsatt et opplæringsprogram for flygebesetningsmedlemmer som deltar i disse operasjonene, og 

flygebesetningen og alt annet berørt driftspersonell har fått opplæring og er kvalifisert til å gjennomføre den 

planlagte operasjonen, 

c)  operatørens organisasjon og erfaring er tilstrekkelig til å støtte den planlagte operasjonen, 

d)  det er fastsatt driftsprosedyrer. 

SPA.ETOPS.110 Alternativ ETOPS-flyplass på ruten 

a)  En alternativ ETOPS-flyplass på ruten skal anses som egnet dersom flyplassen på forventet tidspunkt for bruk er 

tilgjengelig og utstyrt med nødvendige hjelpetjenester som lufttrafikktjenester (ATS), tilstrekkelig belysning, 

kommunikasjon, værmelding, navigasjonshjelpemidler og nødtjenester, og har minst én tilgjengelig 

instrumentinnflygingsprosedyre. 

b)  Før en ETOPS-flyging gjennomføres, skal operatøren sikre at en alternativ ETOPS-flyplass på ruten er tilgjengelig 

innen operatørens godkjente omdirigeringstid eller en omdirigeringstid basert på flyets MEL-genererte 

funksjonsstatus, idet den korteste tiden gjelder. 

c)  Operatøren skal angi eventuelle alternative ETOPS-flyplasser på ruten i driftsreiseplanen og ATS-reiseplanen. 

SPA.ETOPS.115 Minsteverdier for planlegging av en alternativ ETOPS-flyplass på ruten 

a)  Operatøren skal velge en flyplass som alternativ ETOPS-flyplass på ruten bare dersom aktuelle værrapporter eller 

værvarsler, eller en kombinasjon av dem, viser at værforholdene i tidsrommet fra beregnet landingstidspunkt til én 

time etter det senest mulige landingstidspunktet vil være som eller bedre enn minsteverdiene for planlegging 

beregnet ved å legge sammen tilleggsgrenseverdiene i tabell 1. 

b)  Operatøren skal angi i driftshåndboken metoden for å fastsette driftsmessige minstekriterier for den planlagte 

alternative ETOPS-flyplassen på ruten. 

Tabell 1 

Minsteverdier for planlegging for alternativ ETOPS-flyplass på ruten 

Type innflyging Minsteverdier for planlegging 

Presisjonsinnflyging DA/H + 200 fot 

RVR/VIS + 800 m(*) 

Ikke-presisjonsinnflyging eller 

innflyging med sirkling 

MDA/H + 400 fot(*) 

RVR/VIS + 1500 m 

(*) VIS: sikt; MDA/H: minste nedstigningshøyde.. 

KAPITTEL G 

TRANSPORT AV FARLIG GODS 

SPA.DG.100 Transport av farlig gods 

Unntatt som fastsatt i vedlegg IV (del-CAT) kan operatøren utføre lufttransport av farlig gods bare dersom 

vedkommende er godkjent av vedkommende myndighet.  
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SPA.DG.105 Godkjenning for transport av farlig gods 

For å få godkjenning til å transportere farlig gods skal operatøren i samsvar med de tekniske forskriftene: 

a)  utarbeide og vedlikeholde et opplæringsprogram for alt berørt personell, og godtgjøre overfor vedkommende 

myndighet at alt personell har fått tilstrekkelig opplæring, 

b)  fastsette driftsprosedyrer for å sikre sikker håndtering av farlig gods under alle faser av lufttransport, herunder 

opplysninger og instrukser om: 

1)  operatørens retningslinjer for transport av farlig gods, 

2)  kravene til mottak, håndtering, lasting, stuing og isolering av farlig gods, 

3)  tiltak som skal treffes ved en ulykke eller hendelse med et luftfartøy dersom farlig gods transporteres, 

4)  håndtering av nødssituasjoner der farlig gods inngår, 

5)  fjerning av mulig forurensning, 

6)  oppgavene til alt berørt personell, særlig med hensyn til håndtering på bakken og håndtering i luftfartøyet, 

7)  inspeksjon for skade, lekkasje eller forurensning, 

8)  rapportering om ulykke og hendelse med farlig gods. 

SPA.DG.110 Opplysninger og dokumentasjon om farlig gods 

Operatøren skal i samsvar med de tekniske forskriftene: 

a)  framlegge skriftlige opplysninger for fartøysjefen 

1)  om farlig gods som skal transporteres i luftfartøyet, 

2)  til bruk ved håndtering av nødsituasjoner underveis, 

b)  bruke en sjekkliste for mottak av farlig gods, 

c)  sikre at farlig gods følges av et transportdokument for farlig gods, fylt ut av den som tilbyr farlig gods for 

lufttransport, med mindre opplysningene om det farlige godset gis i elektronisk form, 

d)  sikre at det dersom det utarbeides et transportdokument for farlig gods i skriftlig form, oppbevares en kopi av 

dokumentet på bakken der det vil være mulig å få adgang til det innen et rimelig tidsrom før godset har nådd sitt 

endelige bestemmelsessted, 

e)  sikre at en kopi av opplysningene til fartøysjefen oppbevares på bakken, og at denne kopien, eller opplysningene i 

den, er lett tilgjengelig ved siste avgangsflyplass og neste oppsatte ankomstflyplass, inntil den aktuelle flygingen er 

avsluttet, 

f)  oppbevare sjekklisten for mottak, transportdokumentet og opplysningene til fartøysjefen i minst tre måneder etter at 

flygingen er gjennomført, 

g)  oppbevare opplæringsjournalene for alt personell i minst tre år. 

KAPITTEL H 

HELIKOPTEROPERASJONER MED NATTSYNSYSTEMER 

SPA.NVIS.100 Drift med nattsynsystemer (NVIS) 

a)  Helikoptre kan bare flys i henhold til VFR om natten ved hjelp av NVIS dersom operatøren er godkjent av 

vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente slik godkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren: 

1)  utføre kommersiell lufttransport (CAT) og inneha et CAT AOC i samsvar med vedlegg III (del-ORO), 

2)  godtgjøre overfor vedkommende myndighet at 

i) de gjeldende kravene i dette kapittelet er oppfylt, 

ii) alle elementer av NVIS er integrert.  
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SPA.NVIS.110 Krav til utstyr ved NVIS-operasjoner 

a)  Før NVIS-operasjoner gjennomføres, skal hvert helikopter og alt tilhørende NVIS-utstyr ha fått utstedt relevant 

luftdyktighetsgodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003. 

b)  Radiohøydemåler. Helikopteret skal være utstyrt med en radiohøydemåler som kan avgi et lydsignal under en 

forhåndsinnstilt høyde, og et lyd- og lyssignal ved en høyde som flygeren kan velge, og som er øyeblikkelig 

gjenkjennelig under alle faser av NVIS-flyging. 

c)  NVIS-kompatibel belysning for luftfartøyer. For å dempe reduserte sidesynsreferanser og behovet for å skjerpe 

situasjonsbevisstheten skal følgende finnes: 

1)  NVIS-kompatibelt instrumentpanellys som kan lyse opp alle vesentlige flygeinstrumenter, dersom det er 

installert, 

2)  NVIS-kompatible hjelpelys, 

3)  bærbar NVIS-kompatibel lykt, og 

4)  en innretning for å fjerne eller slokke innvendige lys som ikke er NVIS-kompatible. 

d)  NVIS-tilleggsutstyr. Følgende NVIS-tilleggsutstyr skal finnes: 

1)  en reserve- eller sekundærstrømkilde til nattsynbriller (NVG), 

2)  en hjelm med nødvendig NVG-tilkopling. 

e)  Alle påkrevde NVG-er på en NVIS-flyging skal være av samme type, generasjon og modell. 

f) Kontinuerlig luftdyktighet 

1)  Prosedyrer for kontinuerlig luftdyktighet skal inneholde nødvendige opplysninger for å gjennomføre løpende 

vedlikehold og inspeksjoner på NVIS-utstyr i helikopteret, og skal minst omfatte: 

i) helikopterets ruter og glass, 

ii) NVIS-belysning, 

iii) NVG-er og 

iv) eventuelt tilleggsutstyr som støtter NVIS-operasjoner. 

2)  Enhver etterfølgende endring eller ethvert etterfølgende vedlikehold av luftfartøyet skal være i samsvar med 

NVIS-luftdyktighetsgodkjenningen. 

SPA.NVIS.120 Driftsmessige minstekriterier for NVIS 

a)  Flyginger skal ikke utføres under minsteverdiene for vær for VFR for den typen flyginger om natten som 

gjennomføres. 

b)  Operatøren skal fastsette minste gjennomgangshøyde der en overgang til/fra flyging med hjelpemidler kan 

fortsettes. 

SPA.NVIS.130 Krav til besetningen under NVIS-operasjoner 

a)  Utvelging. Operatøren skal fastsette kriterier for utvelging av besetningsmedlemmer for NVIS-oppgaven. 

b)  Erfaring. Fartøysjefens minsteerfaring skal ikke være mindre enn 20 timer VFR om natten som fartøysjef for et 

helikopter før opplæring begynnes. 

c)  Flygeopplæring. Alle flygere skal ha gjennomført driftsopplæring i samsvar med NVIS-prosedyrene i 

driftshåndboken. 

d)  Aktuell erfaring. Alle flygere og tekniske NVIS-besetningsmedlemmer som deltar i NVIS-operasjoner, skal ha 

gjennomført tre NVIS-flyginger de 90 siste dagene. Aktuell erfaring kan gjenopprettes på en opplæringsflyging i 

helikopteret eller på en godkjent flysimulator (FFS), som skal omfatte elementene i bokstav f) nr. 1. 

e)  Besetningens sammensetning. Minstebesetningen skal være det største av det antallet som er angitt: 

1)  i flygehåndboken (AFM), 

2)  for den underliggende virksomheten, eller 

3)  i driftsgodkjenningen for NVIS-operasjoner. 

f) Opplæring og kontroll av besetningen 

1)  Opplæring og kontroll skal utføres i samsvar med en detaljert studieplan godkjent av vedkommende myndighet 

og inngå i driftshåndboken.  
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2)  Besetningsmedlemmer 

i) Besetningens opplæringsprogrammer skal forbedre kunnskapene om NVIS-arbeidsmiljøet og -utstyret, 

forbedre besetningens samordning og omfatte tiltak for å begrense risikoen ved flyging inn i forhold med 

dårlig sikt samt prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner under NVIS-operasjoner. 

ii) Tiltakene omhandlet i bokstav f) nr. 2 i) skal vurderes under: 

a)  nattferdighetskontroller og 

b)  linjekontroller. 

SPA.NVIS.140 Opplysninger og dokumentasjon 

Operatøren skal som del av sin prosess for risikoanalyse og -styring sikre at risikoen ved NVIS-miljøet begrenses ved 

at følgende angis i driftshåndboken: utvelging, sammensetning og opplæring av besetning, utstyrsnivå og 

utsendelseskriterier samt driftsprosedyrer og driftsmessige minstekriterier, slik at normale og sannsynlige unormale 

operasjoner beskrives og dempes tilstrekkelig. 

KAPITTEL I 

HEISEOPERASJONER MED HELIKOPTER 

SPA.HHO.100 Heiseoperasjoner med helikopter (HHO) 

a)  Helikoptre skal brukes til CAT-heiseoperasjoner bare dersom operatøren er godkjent av vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente slik godkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren: 

1)  drive innenfor CAT og inneha et CAT AOC i samsvar med vedlegg III (del-ORO), 

2)  dokumentere overfor vedkommende myndighet at kravene i dette kapittelet er oppfylt. 

SPA.HHO.110 Utstyrskrav i forbindelse med HHO 

a)  Installasjonen av alt helikopterheiseutstyr, herunder radioutstyr for å overholde SPA.HHO.115, og eventuelle 

etterfølgende endringer, skal ha en luftdyktighetsgodkjenning som er relevant for den planlagte funksjonen. 

Hjelpeutstyr skal være konstruert og utprøvd i henhold til den relevante standard som fastsatt av vedkommende 

myndighet. 

b)  Vedlikeholdsinstrukser for HHO-utstyr og -systemer skal fastsettes av operatøren i samarbeid med produsenten og 

inngå i operatørens helikoptervedlikeholdsprogram som fastsatt i forordning (EF) nr. 2042/2003. 

SPA.HHO.115 HHO-kommunikasjon 

Det skal opprettes toveis radiokommunikasjon med organisasjonen som HHO stilles til rådighet for, og eventuelt et 

hjelpemiddel for å kommunisere med bakkepersonell på HHO-helikopterplassen for: 

a)  offshoreoperasjoner om dagen og natten, 

b)  landbaserte operasjoner om natten, unntatt for HHO på et operasjonssted for ambulanseflyging med helikopter 

(HEMS). 

SPA.HHO.125 Ytelseskrav i forbindelse med HHO 

Unntatt HHO på et HEMS-operasjonssted skal HHO kunne å tåle svikt i en kritisk motor med tilstrekkelig effekt på 

den gjenværende motoren / de gjenværende motorene uten fare for underhengende personer/last, tredjepart eller 

eiendom. 

SPA.HHO.130 Besetningskrav i forbindelse med HHO 

a)  Utvelging. Operatøren skal fastsette kriterier for utvelging av flygebesetningsmedlemmer til HHO-oppgaven, idet 

det tas hensyn til tidligere erfaring. 

b)  Erfaring. Laveste erfaringsnivå for en fartøysjef som gjennomfører HHO-flyginger, skal ikke være mindre enn 

følgende: 

1)  Offshore: 

i) 1000 timer som fartøysjef for helikoptre, eller 1000 timer som styrmann ved HHO, hvorav 200 timer er som 

fartøysjef under tilsyn, og 

ii) 50 heisesykluser som foretas offshore, hvorav 20 skal være om natten dersom operasjoner om natten 

gjennomføres, der én heisesyklus er én gang opp og ned med heisekroken.  



Nr. 62/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 

 

2)  På land: 

i) 500 timer som fartøysjef for helikoptre, eller 500 timer som styrmann ved HHO, hvorav 100 timer er som 

fartøysjef under tilsyn, 

ii) 200 timers operasjonell erfaring i helikoptre i et operasjonelt miljø som ligner den planlagte operasjonen, 

og 

iii) 50 heisesykluser, hvorav 20 sykluser skal være om natten dersom operasjoner om natten gjennomføres. 

c)  Driftsopplæring og erfaring. Vellykket gjennomføring av opplæring i samsvar med HHO-prosedyrene i 

driftshåndboken og relevant erfaring i den rollen og det miljøet HHO skal gjennomføres i. 

d)  Aktuell erfaring. Alle flygere og HHO-besetningsmedlemmer som deltar i HHO, skal de 90 siste dagene ha 

gjennomført: 

1)  ved operasjoner om dagen: en kombinasjon av tre heisesykluser om dagen eller natten som hver skal omfatte en 

overgang til og fra hovring, 

2)  ved operasjoner om natten: tre heisesykluser om natten, hvorav hver skal omfatte en overgang til og fra 

hovring. 

e)  Besetningens sammensetning. Minstebesetningen for operasjoner om dagen og om natten skal være som angitt i 

driftshåndboken. Minstebesetningen vil avhenge av type helikopter, værforhold, type oppgave og dessuten, for 

offshoreoperasjoner, HHO-helikopterplassens miljø, havets tilstand og fartøyets bevegelse. Minstebesetningen skal 

under ingen omstendigheter være mindre enn én flyger og ett HHO-besetningsmedlem. 

f) Opplæring og kontroll 

1)  Opplæring og kontroll skal utføres i samsvar med en detaljert studieplan godkjent av vedkommende myndighet 

og inngå i driftshåndboken. 

2)  Besetningsmedlemmer 

i) Besetningens opplæringsprogrammer skal forbedre kunnskapen om HHO-arbeidsmiljøet og -utstyret, 

forbedre samordningen av besetningen og omfatte tiltak for å begrense risikoen ved prosedyrer for normale 

situasjoner og nødssituasjoner samt statisk utladning under HHO. 

ii) Tiltakene nevnt i bokstav f) nr. 2 i) skal vurderes under ferdighetskontroller under visuelle værforhold 

(VMC) om dagen eller ferdighetskontroller om natten dersom operatøren gjennomfører HHO om natten. 

SPA.HHO.135 Informasjon til passasjerer under HHO 

Før en HHO-flyging, eller en rekke av flyginger, skal HHO-passasjerer ha blitt orientert og gjort oppmerksom på 

farene for utladning av statisk elektrisitet og andre HHO-vurderinger. 

SPA.HHO.140 Opplysninger og dokumentasjon 

a)  Operatøren skal som del av sin prosess for risikoanalyse og -styring sikre at risikoen ved HHO-miljøet begrenses 

ved at følgende angis i driftshåndboken: utvelging, sammensetning og opplæring av besetning, utstyrsnivå og 

utsendelseskriterier samt driftsprosedyrer og driftsmessige minstekriterier, slik at normale og sannsynlige unormale 

operasjoner beskrives og dempes tilstrekkelig. 

b)  Relevante utdrag fra driftshåndboken skal gjøres tilgjengelig for organisasjonen som HHO stilles til rådighet for. 

KAPITTEL J 

AMBULANSEFLYGING MED HELIKOPTER 

SPA.HEMS.100 Ambulanseflyging med helikopter (HEMS) 

a)  Helikoptre skal brukes til HEMS-operasjoner bare dersom operatøren er godkjent av vedkommende myndighet. 

b)  For å innhente slik godkjenning fra vedkommende myndighet skal operatøren: 

1)  drive innenfor CAT og inneha et CAT AOC i samsvar med vedlegg III (del-ORO), 

2)  dokumentere overfor vedkommende myndighet at kravene i dette kapittelet er oppfylt. 
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SPA.HEMS.110 Krav til utstyr ved HEMS-operasjoner 

Installasjonen av alt medisinsk utstyr for helikoptre og eventuelle etterfølgende endringer, og eventuelt betjening av 

dette, skal være godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1702/2003. 

SPA.HEMS.115 Kommunikasjon 

I tillegg til kravene i CAT.IDE.H skal helikoptre som gjennomfører HEMS-operasjoner, ha kommunikasjonsutstyr som 

kan gjennomføre toveis kommunikasjon med organisasjonen som HEMS gjennomføres for, og eventuelt kommunisere 

med nødtjenestepersonell på bakken. 

SPA.HEMS.120 Driftsmessige minstekriterier for HEMS 

a)  HEMS-flyginger i ytelsesklasse 1 og 2 skal overholde minsteverdiene for vær i tabell 1 for utsendelse og 

underveisfasen av HEMS-flygingen. Dersom værforholdene i underveisfasen faller under de angitte minsteverdiene 

med hensyn til skyhøyde eller sikt, skal helikoptre som bare er sertifisert for flyginger under VMC, avbryte 

flygingen eller returnere til basen. Helikoptre utstyrt og sertifisert for flyging under værforhold som krever 

instrumentflyging (IMC), kan avbryte flygingen, returnere til basen eller skifte til flyging etter 

instrumentflygeregler (IFR), forutsatt at flygebesetningen er kvalifisert. 

Tabell 1 

Driftsmessige minstekriterier for HEMS 

2 FLYGERE 1 FLYGER 

DAG 

Skydekkehøyde Sikt Skydekkehøyde Sikt 

500 fot og over 

Som angitt i gjeldende VFR-

minstekriterier for 

luftrommet 

500 fot og over 
Som angitt i gjeldende VFR-

minstekriterier for luftrommet 

499–400 fot 1000 m(*) 499–400 fot 2000 m 

399–300 fot 2000 m 399–400 fot 3000 m 

NATT 

Skyhøyde Sikt Skyhøyde Sikt 

1200 fot(**) 2500 m 1200 fot(**) 3000 m 

(*) Under underveisfasen kan sikten reduseres til 800 m i korte perioder når land er i sikte dersom helikopteret manøvreres ved en 

hastighet som gir tilstrekkelig mulighet til å oppdage hindringer i tide til å unngå en kollisjon. 

(**) Under underveisfasen kan skyhøyden reduseres til 1000 fot i korte perioder. 

b)  Minsteverdiene for vær for utsendelse og underveisfasen av en HEMS-flyging i ytelsesklasse 3 skal være en 

skydekkehøyde på 600 fot og en sikt på 1 500 m. Sikten kan reduseres til 800 m i korte perioder når land er i sikte 

dersom helikopteret manøvreres ved en hastighet som gir tilstrekkelig mulighet til å oppdage hindringer og unngå 

en kollisjon. 

SPA.HEMS.125 Ytelseskrav ved HEMS-operasjoner 

a)  Operasjoner i ytelsesklasse 3 skal ikke gjennomføres over et ugjestmildt miljø. 

b)  Start og landing 

1)  Helikoptre som gjennomfører operasjoner til/fra et område for siste fase av innflygingen og start (FATO) på et 

sykehus som ligger i et tettbygd ugjestmildt miljø, og som brukes som HEMS-operasjonsbase, skal flys i 

henhold til ytelsesklasse 1. 

2)  Helikoptre som gjennomfører operasjoner til/fra et FATO på et sykehus som ligger i et tettbygd ugjestmildt 

miljø, og som ikke er en HEMS-operasjonsbase, skal flys i henhold til ytelsesklasse 1, med mindre operatøren 

innehar en godkjenning i henhold til CAT.POL.H.225. 

3)  Helikoptre som gjennomfører operasjoner til/fra et HEMS-operasjonssted som ligger i et ugjestmildt miljø, skal 

flys i henhold til ytelsesklasse 2 og være fritatt for godkjenningen som kreves i henhold til CAT.POL.H.305 

bokstav a), forutsatt at det dokumenteres samsvar med CAT.POL.H.305 bokstav b) nr. 2 og bokstav b) nr. 3.  
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4)  HEMS-operasjonsstedet skal være stort nok til å gi tilstrekkelig klaring til alle hindre. Ved operasjoner om 

natten skal plassen være lyst opp, slik at plassen og eventuelle hindringer kan identifiseres. 

SPA.HEMS.130 Krav til besetningen 

a)  Utvelging. Operatøren skal fastsette kriterier for utvelging av flygebesetningsmedlemmer for HEMS-oppgaven, idet 

det tas hensyn til tidligere erfaring. 

b)  Erfaring. Laveste erfaringsnivå for en fartøysjef som gjennomfører HEMS-flyginger, skal ikke være mindre enn 

1)  enten: 

i) 1000 timer som fartøysjef for luftfartøyer, hvorav 500 timer er som fartøysjef for helikoptre, eller 

ii) 1000 timer som styrmann i HEMS-operasjoner, hvorav 500 timer er som fartøysjef under tilsyn og 

100 timer er som fartøysjef for helikoptre, 

2)  500 timers operasjonell erfaring i helikoptre i et operasjonelt miljø som ligner den planlagte operasjonen, og 

3)  for flygere som deltar i flyginger om natten, 20 timer VMC om natten som fartøysjef. 

c)  Flygeopplæring. Vellykket gjennomføring av flygeopplæring i samsvar med NVIS-prosedyrene i driftshåndboken. 

d)  Aktuell erfaring. Alle flygere som deltar i HEMS-operasjoner, skal ha gjennomført minst 30 minutters flyging bare 

ved hjelp av instrumenter i et helikopter eller i en FSTD de seks siste månedene. 

e) Besetningens sammensetning. 

1) Flyging om dagen. Minstebesetningen om dagen skal være én flyger og ett teknisk HEMS-besetningsmedlem. 

i) Dette kan reduseres til én flyger bare dersom: 

a)  fartøysjefen på et HEMS-operasjonssted er nødt til å hente ytterligere medisinsk utstyr. I et slikt tilfelle 

kan det tekniske HEMS-besetningsmedlemmet bli igjen for å yte bistand til syke eller skadde personer 

mens fartøysjefen gjennomfører denne flygingen, 

b)  etter ankomst til HEMS-operasjonsstedet forhindrer installasjonen av båren det tekniske HEMS-

besetningsmedlemmet i å sitte i forsetet, eller 

c)  passasjeren med medisinsk kompetanse trenger bistand fra det tekniske HEMS-besetningsmedlemmet 

under flyging. 

ii) I tilfellene beskrevet i i) skal de driftsmessige minstekriteriene være som angitt i gjeldende luftromskrav; 

de driftsmessige minstekriteriene for HEMS i tabell 1 i SPA.HEMS.120 skal ikke brukes. 

iii) Bare i tilfellet beskrevet i i) A) kan fartøysjefen lande på et HEMS-operasjonssted uten bistand fra det 

tekniske besetningsmedlemmet i forsetet. 

2) Flyging om natten. Minstebesetningen om natten er: 

i) to flygere eller 

ii) én flyger og ett teknisk HEMS-besetningsmedlem i bestemte geografiske områder angitt av operatøren i 

driftshåndboken, idet det tas hensyn til følgende: 

a)  tilstrekkelig bakkereferanse, 

b)  flygeovervåkingssystem for hele HEMS-oppdraget, 

c)  pålitelighet i værvarslingstjenesten, 

d)  HEMS-minsteutstyrsliste, 

e)  kontinuitet i besetningskonseptet, 

f)  minstekrav til besetningens kvalifikasjoner, grunnleggende opplæring og periodisk opplæring, 

g)  driftsprosedyrer, herunder samordning av besetningen, 

h)  minsteverdier for vær, og 

i)  ytterligere vurderinger på grunn av bestemte lokale forhold. 

f) Opplæring og kontroll av besetningen 

1)  Opplæring og kontroll skal utføres i samsvar med en detaljert studieplan godkjent av vedkommende myndighet 

og inngå i driftshåndboken.  
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2)  Besetningsmedlemmer 

i) Besetningens opplæringsprogrammer skal forbedre kunnskapen om HEMS-arbeidsmiljøet og -utstyret, 

forbedre samordningen av besetningen og omfatte tiltak for å begrense risikoen ved transitt underveis under 

forhold med dårlig sikt, utvelging av HEMS-operasjonssteder og inn- og utflygingsprofiler. 

ii) Tiltakene omhandlet i bokstav f) nr. 2 i) skal vurderes under: 

a)  ferdighetskontroller under VMC om dagen, eller ferdighetskontroller under VMC om natten 

ersom operatøren gjennomfører HEMS-operasjoner om natten, og 

b)  linjekontroller. 

SPA.HEMS.135 Informasjon til passasjerer med medisinsk kompetanse og annet personell under HEMS 

a) Passasjer med medisinsk kompetanse. Før en HEMS-flyging, eller en rekke av flyginger, skal passasjerer med 

medisinsk kompetanse ha blitt orientert for å sikre at de kjenner HEMS-arbeidsmiljøet og -utstyret, kan betjene 

medisinsk utstyr og nødutstyr om bord og kan delta i prosedyrer for ombord- og ilandstigning i normale situasjoner 

og i nødssituasjoner. 

b) Nødtjenestepersonell på bakken. Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at nødtjenestepersonell på 

bakken kjenner HEMS-arbeidsmiljøet og -utstyret og risikoen ved bakkevirksomhet på et HEMS-operasjonssted. 

c) Medisinsk pasient. Uten hensyn til CAT.OP.MPA.170 skal det gjennomføres en orientering bare dersom den 

medisinske tilstanden gjør dette gjennomførbart. 

SPA.HEMS.140 Opplysninger og dokumentasjon 

a)  Operatøren skal som del av sin prosess for risikoanalyse og -styring sikre at risikoen ved HEMS-miljøet begrenses 

ved at følgende angis i driftshåndboken: utvelging, sammensetning og opplæring av besetning, utstyrsnivå og 

utsendelseskriterier samt driftsprosedyrer og driftsmessige minstekriterier, slik at normale og sannsynlige unormale 

operasjoner beskrives og dempes tilstrekkelig. 

b)  Relevante utdrag fra driftshåndboken skal gjøres tilgjengelig for organisasjonen som HEMS stilles til rådighet for. 

SPA.HEMS.145 HEMS-operasjonsbaseanlegg 

a)  Dersom besetningsmedlemmer skal være i beredskap med en reaksjonstid på under 45 minutter, skal det stilles 

egnet innkvartering til rådighet ved hver operasjonsbase. 

b)  Flygerne skal ved hver operasjonsbase ha adgang til utstyr for innhenting av værinformasjon og værmeldinger og 

ha adgang til tilfredsstillende kommunikasjon med den relevante enheten for lufttrafikktjenester (ATS). 

Tilstrekkelige anlegg skal være tilgjengelige for planlegging av alle oppgaver. 

SPA.HEMS.150 Drivstofforsyning 

a)  Dersom HEMS-oppdraget gjennomføres i henhold til VFR innenfor et lokalt og definert geografisk område, kan det 

benyttes alminnelig drivstoffplanlegging, forutsatt at operatøren fastsetter endelig drivstoffreserve for å sikre at 

gjenværende drivstoff etter endt oppdrag ikke er mindre enn en drivstoffmengde som er tilstrekkelig for 

1)  30 minutters flygetid ved normal marsjhastighet eller, 

2)  ved operasjonen innenfor et område med kontinuerlige og egnede nødlandingsplasser, 20 minutters flygetid ved 

normal marsjhastighet. 

SPA.HEMS.155 Påfylling av drivstoff mens passasjerer går om bord, er om bord i eller går av 

Dersom fartøysjefen anser det som nødvendig å fylle drivstoff med passasjerer om bord, kan det skje enten mens 

rotorene er stoppet eller er i bevegelse, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a)  Dørene på helikopterets påfyllingsside skal holdes lukket. 

b)  Dørene på motsatt side av helikopterets påfyllingsside skal holdes åpne, forutsatt at været tillater det. 

c)  Tilstrekkelig dimensjonert brannslokkingsutstyr skal være plassert slik at det er umiddelbart tilgjengelig ved en 

eventuell brann. 

d)  Tilstrekkelig personell skal være umiddelbart tilgjengelig for å flytte pasienter vekk fra helikopteret ved en 

eventuell brann. 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 253/2013 

av 15. januar 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 med hensyn til 

tilpasninger etter revisjonen av den internasjonale standard for utdanningsgruppering (ISCED) for 

de variabler og inndelinger som skal oversendes(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 692/2011 av 6. juli 2011 om europeisk statistikk over 

turisme og om oppheving av rådsdirektiv 95/57/EF(1), særlig 

artikkel 3 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Innføring av et oppdatert klassifiseringssystem som tar 

hensyn til utviklingen og endringene på utdannings-

området, er av vesentlig betydning for Kommisjonens 

løpende arbeid med å sikre relevant europeisk statistikk. 

2) De forente nasjoners organisasjon for utdanning, 

vitenskap og kultur (UNESCO) har revidert den 

versjonen av den internasjonale standard for 

utdanningsgruppering (ISCED) som hittil er blitt brukt 

(ISCED 1997), for å sikre at den er i samsvar med 

utviklingen innen politikk og strukturer på området 

utdanning og opplæring. 

3) Vedlegg II til forordning (EU) nr. 692/2011 bør derfor 

endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 692/2011 gjøres følgende 

endringer: 

1)  I avsnitt 1 gjøres følgende endringer: 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 21.3.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 25. 

(1) EUT L 192 av 22.7.2011, s. 17. 

a)  I del A under Sosiodemografiske inndelinger skal «3. 

[frivillig] Utdanningsnivå» erstattes med «3. [frivillig] 

Oppnådd utdanningsnivå». 

b)  I del B under Sosiodemografiske inndelinger skal «3. 

[frivillig] Utdanningsnivå» erstattes med «3. [frivillig] 

Oppnådd utdanningsnivå». 

c)  I del C nr. 3 skal «Utdanningsnivå: lavt nivå (ISCED 0, 

1 eller 2), mellomnivå (ISCED 3 eller 4), høyt nivå 

(ISCED 5 eller 6)» erstattes med «Oppnådd 

utdanningsnivå: ungdomsskoleutdanning eller lavere, 

videregående utdanning og utdanning mellom 

videregående nivå og universitets- og høyskolenivå, 

høyere utdanning». 

2)  I avsnitt 2 del A gjøres følgende endringer: 

a)  I rad 23 under Variabler skal «[frivillig] Den 

besøkendes profil: utdanningsnivå» erstattes med 

«[frivillig] Den besøkendes profil: oppnådd 

utdanningsnivå». 

b)  I rad 23 under Kategorier som skal sendes inn skal «a) 

Lavt nivå (ISCED 0, 1 eller 2)», «b) Mellomnivå 

(ISCED 3 eller 4)», «c) Høyt nivå (ISCED 5 eller 6)» 

erstattes med 

«a)  Ungdomsskoleutdanning eller lavere 

b)  Videregående utdanning og utdanning mellom 

videregående nivå og universitets- og høyskolenivå 

c)  Høyere utdanning» 

3)  I avsnitt 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I del A under Sosiodemografiske inndelinger skal «3. 

Utdanningsnivå» erstattes med «3. Oppnådd 

utdanningsnivå». 

b)  I del B under Sosiodemografiske inndelinger skal «3. 

Utdanningsnivå» erstattes med «3. Oppnådd 

utdanningsnivå».
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. januar 2013 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 318/2013 

av 8. april 2013 

om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for 

arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av  

9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 

i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 er det 

nødvendig å angi hva som skal inngå i programmet med 

tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018. 

2)  Europa 2020-strategien og dens flaggskipinitiativ 

«Youth on the move» gjør det nødvendig med 

ytterligere opplysninger om situasjonen for ungdom på 

arbeidsmarkedet. I kommisjonsmeldingen av 2011 om 

«Youth opportunities initiative»(2) oppfordres det til 

europeisk innsats innenfor flere prioriterte områder 

knyttet til det å få en førstegangsansettelse. 

3)  På grunnlag av meldingen om en «Small Business 

Act»(3) oppmuntres det i kommisjonsmeldingen av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 26. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Youth 

Opportunities Initiative», vedtatt 20. desember 2011 — 

KOM(2011) 933 endelig utgave. 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Think 

Small First» — A «Small Business Act» for Europe, vedtatt  

25. juni 2008 — KOM(2008) 394 endelig utgave. 

2012 «Towards a job-rich recovery»(4), som er en del av 

sysselsettingspakken, til å skape nye arbeidsplasser, 

særlig ved å fremme og støtte selvstendig 

næringsvirksomhet. 

4)  Strategien for likestilling mellom kvinner og menn, som 

omfatter tidsrommet 2010-2015(5), inneholder tiltak for 

forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv som et 

middel til å oppnå like stor grad av økonomisk 

uavhengighet for kvinner og menn. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for Det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Programmet med tilleggsundersøkelser til arbeidskraft-

undersøkelsen for tidsrommet 2016 til 2018 vedtas som fastsatt 

i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Towards a 

job-rich recovery», vedtatt 18. april 2012 — KOM(2012) 173 

endelig utgave. 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen — «Strategy for 

equality between women and men 2010-2015», vedtatt  

21. september 2010 — KOM(2010) 491 endelig utgave. 

2017/EØS/62/29 

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

Utferdiget i Brussel, 8. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE 

Flerårig program med tilleggsundersøkelser 

1.  UNGDOM OG ARBEIDSMARKEDET 

Liste over variabler: fastsettes før desember 2014. 

Referanseperiode: 2016. Medlemsstatene kan framlegge data for samtlige 52 uker, eller for annet kvartal. 

Berørte medlemsstater og regioner: alle. 

Utvalg: Utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1), dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for tilleggsundersøkelser, også skal gi 

opplysninger om strukturvariabler. 

Oversending av resultatene: før 31. mars 2017. 

2.  SELVSTENDIG NÆRINGSVIRKSOMHET 

Liste over variabler: fastsettes før desember 2015. 

Referanseperiode: 2017. Medlemsstatene kan framlegge data for samtlige 52 uker, eller for annet kvartal. 

Berørte medlemsstater og regioner: alle. 

Utvalg: Utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008, dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for tilleggsundersøkelser, også skal gi 

opplysninger om strukturvariabler. 

Oversending av resultatene: før 31. mars 2018. 

3.  FORENLIGHET MELLOM YRKESAKTIVT LIV OG FAMILIELIV 

Liste over variabler: fastsettes før desember 2016. 

Referanseperiode: 2018. Medlemsstatene kan framlegge data for samtlige 52 uker, eller for annet kvartal. 

Berørte medlemsstater og regioner: alle. 

Utvalg: Utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008, dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for tilleggsundersøkelser, også skal gi 

opplysninger om strukturvariabler. 

Oversending av resultatene: før 31. mars 2019. 

 ______  

  

(1) EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 93/2013 

av 1. februar 2013 

om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om 

harmoniserte konsumprisindeksar, med omsyn til utarbeiding av prisindeksar for bukostnader for 

sjølveigarar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av  

23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), 

særleg artikkel 4 tredje leddet og artikkel 5 nr. 3, 

med tilvising til fråsegna frå Den europeiske sentralbanken(2) 

og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I forordning (EF) nr. 2494/95 er det fastsett korleis 

harmoniserte konsumprisindeksar (HKPI) skal 

utarbeidast. 

2)  Det bør vurderast om det er mogleg å utarbeide 

prisindeksar for bustader, og særleg for bukostnader for 

sjølveigarar, med sikte på å gjere HKPI-ane meir 

relevante og lettare å jamføre. 

3)  For å kunne utarbeide indeksar for bukostnader for 

sjølveigarar må det utarbeidast prisindeksar for 

bustader. Prisindeksar for bustader er òg viktige 

indikatorar i seg sjølve. 

4)  For å sikre at resultata frå alle medlemsstatane er 

pålitelege og kan jamførast, krevst det rettleiing om 

metodar for utarbeiding av prisindeksar for bukostnader 

for sjølveigarar og for bustader. 

5)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå Utvalet for det europeiske 

statistikksystemet (ESS-utvalet) — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Mål 

Ved denne forordninga vert det innført prisindeksar for 

bukostnader for sjølveigarar med sikte på å gjere dei 

harmoniserte konsumprisindeksane («HKPI-ane») meir 

relevante og lettare å jamføre. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 2.2.2013, s. 14, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 72 av 19.12.2013, s. 27. 

(1) TEF L 257 av 27.10.1995, s. 1. 

(2) Fråsegn gjeven 19. oktober 2012 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU). 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder: 

1. «prisindeks for bukostnader for sjølveigarar» ein indeks 

som måler endringar i transaksjonsprisar for bustader som 

er nye i hushaldssektoren, og andre varer og tenester som 

hushalda skaffar seg i eigenskap av å vere eigarar av eigen 

bustad, 

2. «prisindeks for bustader» ein indeks som måler endringar i 

transaksjonsprisar for bustader som er kjøpte av hushald. 

Artikkel 3 

Dekkingsområde 

1.  Følgjande utgiftskategoriar skal omfattast av prisindeksen 

for bukostnader for sjølveigarar: 

O.1. Bustadsutgiftene til eigarar av eigen bustad 

O.1.1. Kjøp av bustader 

O.1.1.1. Nye bustader 

O.1.1.1.1. Kjøp av nye bustader 

O.1.1.1.2. Sjølvbygde bustader og større rehabiliteringar 

O.1.1.2. Eksisterande bustader som er nye innanfor 

hushaldssektoren 

O.1.1.3. Andre tenester knytte til kjøp av bustader 

O.1.2. Eigarskap til bustader 

O.1.2.1. Større reparasjonar og vedlikehald 

O.1.2.2. Forsikringar knytte til bustader 

O.1.2.3. Andre tenester knytte til eigarskap til bustader 

2.  Følgjande utgiftskategoriar skal omfattast av prisindeksen 

for bustader: 

H.1. Kjøp av bustader 

H.1.1. Kjøp av nye bustader 

H.1.2. Kjøp av eksisterande bustader 
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3.  Prisindeksen for bukostnader for sjølveigarar skal byggje 

på prinsippet om nettoinnkjøp, som går ut på å måle endringar i 

dei faktiske prisane som forbrukarane betalar ved kjøp av 

bustader som er nye innanfor hushaldssektoren, og endringar i 

andre kostnader knytte til eigarskap, og overføring av 

eigarskap, til bustader. 

4.  Alle kategoriar av bustadutgifter slik det er definert i 

artikkel 3 nr. 1, med vekt på minst éin hundredel av dei samla 

bustadutgiftene i O.1, skal omfattast. Alle kategoriar av 

bustadutgifter slik det er definert i artikkel 3 nr. 2, med vekt på 

minst éin hundredel av dei samla bustadutgiftene i H.1, skal 

omfattast. 

Artikkel 4 

Metodehandbok 

1.  Kommisjonen (Eurostat) skal, i nært samarbeid med 

medlemsstatane, utarbeide ei handbok som inneheld 

grunnleggjande metodar for prisindeksar for bukostnader for 

sjølveigarar og for bustader, utarbeidde i medhald av denne 

forordninga (heretter kalla «OOH-HPI-handboka»). Når det 

ligg føre tilbørlege grunnar til det, skal Kommisjonen (Eurostat) 

ajourføre handboka i samsvar med dei sakshandsamingsreglane 

som er godkjende av ESS-utvalet. 

2.  Dei kvalitetskriteria som er nemnde i artikkel 12 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1), skal 

nyttast ved utarbeidinga av prisindeksar for bukostnader for 

sjølveigarar og for bustader. 

3.  Medlemsstatane skal på oppmoding leggje fram for 

Kommisjonen (Eurostat) dei opplysningane som er naudsynte 

for å vurdere om prisindeksane for bukostnader for sjølveigarar 

og for bustader, er i samsvar med føresegnene i denne 

forordninga. 

Artikkel 5 

Krav til data 

1.  Medlemsstatane skal, i samsvar med OOH-HPI-handboka, 

utarbeide og leggje fram for Kommisjonen (Eurostat) 

prisindeksar for dei kategoriane som er fastsette i artikkel 3. 

2.  Medlemsstatane skal leggje fram kvartalsvise 

prisindeksar. I tillegg til kvartalsvise indeksar kan 

medlemsstatane òg leggje fram månadlege indeksar. 

3.  Indeksane som er nemnde i artikkel 3 nr. 1, skal 

utarbeidast frå tredje kvartal 2014 og gjelde for andre kvartal 

2014. Indeksane som er nemnde i artikkel 3 nr. 2, skal 

utarbeidast frå tredje kvartal 2012 og gjelde for andre kvartal 

2012. 

4.  Medlemsstatane skal sende dei kvartalsvise indeksane 

over til Kommisjonen (Eurostat) innan ein frist på høgst 85 

dagar rekna frå utgangen av det kvartalet som indeksane gjeld 

  

(1) TEU L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

for. Dei medlemsstatane som vel å leggje fram månadlege 

indeksar, skal gjere dette innan 30 dagar rekna frå utgangen av 

den månaden som indeksane gjeld for. 

5.  Medlemsstatane skal kvart år utarbeide og sende over til 

Kommisjonen (Eurostat) eitt sett med utgiftsvekter i 

prisindeksar for bukostnader for sjølveigarar og eitt sett med 

utgiftsvekter i prisindeksar for bustader, slik det er definert i 

OOH-HPI-handboka og i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1114/2010(2). 

Vektene for dei kvartalsvise indeksane skal leggjast fram 

seinast 15. juni året etter det året som vektene gjeld for. 

Medlemsstatar som utarbeider månadsvise indeksar, skal leggje 

fram dei tilsvarande vektene seinast 20. februar året etter det 

året som vektene gjeld for. 

6.  Medlemsstatane skal, seinast innan dei fristane som er 

nemnde i artikkel 5 nr. 3 og 4, utarbeide og leggje fram for 

Kommisjonen (Eurostat) utrekningar av data frå tidlegare 

periodar, frå og med indeksen for første kvartal 2010 for dei 

indeksane som er nemnde i artikkel 3 nr. 1. Medlemsstatane 

skal, seinast innan dei fristane som er nemnde i artikkel 5 nr. 3 

og 4, utarbeide og leggje fram for Kommisjonen (Eurostat) 

utrekningar av data frå tidlegare periodar, frå og med indeksen 

for første kvartal 2008 for dei indeksane som er nemnde i 

artikkel 3 nr. 2. 

7.  Medlemsstatane skal leggje fram dei data som krevst etter 

denne forordninga, og tilhøyrande metadata i samsvar med ein 

utvekslingsstandard som er fastlagd av Kommisjonen 

(Eurostat). Data og metadata skal sendast over til Kommisjonen 

(Eurostat) gjennom den sentrale dataportalen, eller på ein slik 

måte at Kommisjonen kan hente dei gjennom den sentrale 

dataportalen. 

Artikkel 6 

Overgangstiltak 

1.  Medlemsstatane skal, høvesvis eitt og tre år etter at denne 

forordninga tek til å gjelde, leggje fram for Kommisjonen 

(Eurostat) rapportar om datakvaliteten, på grunnlag av dei 

standardane som er fastsette innanfor det europeiske 

statistikksystemet og i OOH-HPI-handboka. 

2.  Kommisjonen (Eurostat) skal, innan fem år etter at denne 

forordninga tek til å gjelde, utarbeide ein rapport om dei 

indeksane som er fastsette i medhald av denne forordninga, og 

særleg om graden av samsvar med kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1749/96(3) og forordning (EU) nr. 1114/2010. Rapporten 

skal òg innehalde ei vurdering av om indeksane for bukostnader 

for sjølveigarar er eigna for integrering i dekkingsområdet for 

HKPI. 

  

(2) TEU L 316 av 2.12.2010, s. 4. 

(3) TEF L 229 av 10.9.1996, s. 3. 
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Artikkel 7 

Iverksetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 1. september 2012. Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i medlemsstatane i 

samsvar med traktatane. 

Utferda i Brussel, 1. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1254/2012 

av 11. desember 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10, internasjonal standard 

for finansiell rapportering (IFRS) nr. 11, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 12, internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 27 (2011) og internasjonal regnskapsstandard 

(IAS) nr. 28 (2011)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 

tolkninger som forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. mai 2011 kunngjorde IASB («International 

Accounting Standards Board») internasjonal standard 

for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10: 

«Konsernregnskap», IFRS 11: «Felleskontrollerte 

ordninger», IFRS 12: «Opplysninger om interesser i 

andre foretak», og dessuten den endrede internasjonale 

regnskapsstandarden (IAS) 27: «Separate finans-

regnskap» og IAS 28: «Investeringer i tilknyttede 

foretak og felleskontrollert virksomhet». Formålet med 

IFRS 10 er å gi én enkelt konsolideringsmodell som 

identifiserer kontroll som grunnlag for konsolidering for 

alle typer foretak. IFRS 10 erstatter IAS 27: 

«Konsernregnskap og separat finansregnskap» og 

tolkning 12 fra Den faste tolkningskomité (SIC): 

«Konsolidering — foretak for særskilte formål» (SIC-

12). I IFRS 11 fastsettes prinsipper for finansiell 

rapportering av parter i en felleskontrollert ordning, og 

standarden erstatter IAS 31: «Andeler i felleskontrollert 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 29.12.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2013 av  

15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 72 av 19.12.2013, s. 28. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

virksomhet» og SIC-13: «Felleskontrollerte foretak — 

ikke-monetære overføringer fra deltakere». IFRS 12 slår 

sammen, forbedrer og erstatter opplysningskravene for 

datterforetak, felleskontrollerte ordninger, tilknyttede 

foretak og ikke-konsoliderte strukturerte foretak. Som 

en følge av disse nye IFRS-ene utstedte IASB også en 

endret utgave av IAS 27 og IAS 28. 

3) Ved denne forordning godkjennes IFRS 10, IFRS 11, 

IFRS 12 og de endrede IAS 27 og IAS 28, og dessuten 

de endringene som disse medfører i andre standarder og 

tolkninger. Disse standardene og endringene av 

eksisterende standarder eller tolkninger inneholder 

enkelte henvisninger til IFRS 9 som for øyeblikket ikke 

kan anvendes, ettersom IFRS 9 ennå ikke er vedtatt av 

Unionen. Derfor bør alle henvisninger til IFRS 9 som 

fastsatt i vedlegget til denne forordning, forstås som 

henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — 

innregning og måling». Dessuten kan eventuelle 

endringer i IFRS 9 som følger av vedlegget til denne 

forordning, ikke anvendes. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 

innenfor EFRAG («European Financial Reporting 

Advisory Group») bekrefter at endringene av IFRS 10, 

IFRS 11, IFRS 12 og de endrede IAS 27 og IAS 28 

oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres 

følgende endringer: 

a) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)  

nr. 10: «Konsernregnskap» innsettes som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

b)  IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 7, de internasjonale 

regnskapsstandardene IAS 1, IAS 7, IAS 21, IAS 24, IAS 

27, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38, IAS 39 samt tolkning 

nr. 5 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell 

rapportering (IFRIC) endres, og tolkning nr. 12 fra Den 

faste tolkningskomité (SIC) erstattes i samsvar med IFRS 

10 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c)  IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» innsettes som 

fastsatt i vedlegget til denne forordning; 

d)  IFRS 1, IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 18, 

IAS 21, IAS 24, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38, IAS 39, 

IFRIC 5, IFRIC 9 og IFRIC 16 endres, og IAS 31 og SIC-

13 erstattes i samsvar med IFRS 11 som fastsatt i vedlegget 

til denne forordning. 

e)  IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

innsettes som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

f)  IAS 1 og IAS 24 endres i samsvar med IFRS 12 som fastsatt 

i vedlegget til denne forordning. 

g)  Den endrede IAS 27: «Separat finansregnskap» innsettes 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

h)  Den endrede IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og 

felleskontrollert virksomhet» innsettes som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

3.  Eventuelle endringer av IFRS 9 som følger av vedlegget 

til denne forordning, skal ikke anvendes. 

Artikkel 2 

Alle foretak skal anvende IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, den 

endrede IAS 27, den endrede IAS 28 og de endringer som 

følger av disse som omhandlet i artikkel 1 nr. 1 b), d) og f), 

senest fra den første dag i det første regnskapsåret som 

begynner 1. januar 2014 eller senere. 

Artikkel 3 

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. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 10  IFRS 10: «Konsernregnskap» 

IFRS 11 IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» 

IFRS 12 IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

IAS 27 IAS 27: «Separat finansregnskap»  

IAS 28 IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 

opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 10 

Konsernregnskap 

FORMÅL 

1  Formålet med denne IFRS er å fastsette prinsipper for presentasjon og utarbeiding av konsernregnskap når et 

foretak kontrollerer ett eller flere andre foretak. 

 Oppfylling av standardens formål 

2  For å oppfylle formålet i nr. 1 skal denne IFRS  

a)  kreve at et foretak (morforetaket) som kontrollerer ett eller flere andre foretak (datterforetakene) presenterer 

konsernregnskap, 

b)  definere prinsippet om kontroll, og fastsette kontroll som grunnlaget for konsolidering,  

c)  fastsette hvordan prinsippet om kontroll skal anvendes for å identifisere om en investor kontrollerer et foretak 

som det er investert i, og derfor må konsolidere foretaket som det er investert i, og 

d)  fastsette regnskapskravene for utarbeiding av konsernregnskap. 

3  Denne IFRS omhandler ikke regnskapskravene for virksomhetssammenslutninger og deres virkning på 

konsolidering, herunder goodwill som oppstår av en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: 

«Virksomhetssammenslutninger»). 

VIRKEOMRÅDE 

4  Et foretak som er et morforetak, skal presentere konsernregnskap. Denne IFRS kommer til anvendelse på alle 

foretak, med følgende unntak: 

a)  Et morforetak trenger ikke presentere konsernregnskap dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

i)  morforetaket er et heleid datterforetak, eller er et deleid datterforetak til et annet foretak og alle dets 

andre eiere, herunder dem som ellers ikke har stemmerett, er informert om og har ingen innvendinger 

mot at morforetaket ikke presenterer konsernregnskap, 

ii)  morforetakets gjelds- eller egenkapitalinstrumenter omsettes ikke i et offentlig marked (på en 

innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder), 

iii)  morforetaket har ikke innsendt, og er heller ikke i ferd med å innsende, sitt finansregnskap til et 

børstilsyn eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et 

offentlig marked, og  

iv)  foretakets overordnede eller mellomliggende morforetak utarbeider konsernregnskap som er offentlig 

tilgjengelig og i samsvar med relevante IFRS-er. 

b)  Pensjonsordninger eller andre langsiktige ordninger for ytelser til ansatte som IAS 19: «Ytelser til ansatte» får 

anvendelse på. 

Kontroll 

5 En investor, uansett arten av hans engasjement i et foretak (foretaket som det er investert i), skal avgjøre 

om investoren er et morforetak ved å vurdere om han kontrollerer foretaket som det er investert i. 

6 En investor kontrollerer et foretak som det er investert i, når investor er eksponert for eller har rettigheter 

til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er investert i, og har mulighet til å påvirke 

denne avkastningen gjennom sin makt over foretaket som det er investert i. 

7 En investor kontrollerer derfor et foretak som det er investert i, dersom og bare dersom, investor oppfyller 

alle følgende punkter: 

a) investor har makt over foretaket som det er investert i (se nr. 10–14),  

b) investor er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket 

som det er investert i (se nr. 15 og 16), og   
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c) investor har mulighet til å bruke sin makt over foretaket som det er investert i, til å påvirke beløpet for 

sin avkastning (se nr. 17 og 18). 

8  En investor skal ta i betraktning alle fakta og omstendigheter når det skal vurderes om han kontrollerer et foretak 

som det er investert i. Investor skal vurdere på nytt om denne kontrollerer et foretak som det er investert i, 

dersom fakta og omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i ett eller flere av de tre kontrollpunktene 

oppført i nr. 7 (se B80–B85). 

9  To eller flere investorer kontrollerer et foretak som det er investert i, i fellesskap når de må opptre sammen for å 

styre de relevante aktivitetene. I slike tilfeller, og fordi ingen investor kan styre aktivitetene uten i samarbeid med 

de andre, er det ingen enkeltinvestor som alene kontrollerer foretaket som det er investert i. Hver investor vil 

dermed regnskapsføre sin interesse i foretaket som det er investert i, i samsvar med de relevante IFRS-ene, for 

eksempel IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og 

felleskontrollert virksomhet» eller IFRS 9: «Finansielle instrumenter». 

 Makt 

10  En investor har makt over et foretak som det er investert i, når investor har eksisterende rettigheter som for 

øyeblikket gir denne mulighet til å styre relevante aktiviteter, dvs. de aktivitetene som i betydelig grad påvirker 

avkastningen fra foretaket som det er investert i. 

11  Makt oppstår av rettigheter. Enkelte ganger er det enkelt å konstatere makt, for eksempel når makt over et foretak 

som det er investert i, oppnås direkte og utelukkende fra de stemmerettene som blir tildelt av 

egenkapitalinstrumenter som aksjer, og kan vurderes ved å ta i betraktning stemmerettene til disse aksjepostene. I 

andre tilfeller vil vurderingen være mer kompleks og kreve at det tas hensyn til flere faktorer, for eksempel når 

makt er en følge av en eller flere kontraktsregulerte ordninger. 

12  En investor som for øyeblikket har mulighet til å styre relevante aktiviteter, har makt selv om hans rettigheter til å 

styre disse aktivitetene ennå ikke er blitt utøvd. Dokumentasjon på at investor har styrt relevante aktiviteter kan 

være til hjelp til å avgjøre om investor har slik makt, men slik dokumentasjon er i seg selv ikke avgjørende når 

det gjelder å avgjøre om investor har makt over et foretak som det er investert i. 

13  Dersom to eller flere investorer hver har eksisterende rettigheter som gir dem en ensidig mulighet til å styre ulike 

relevante aktiviteter, har den investoren som for øyeblikket har mulighet til å styre de aktivitetene som i mest 

betydelig grad påvirker avkastningen fra foretaket som det er investert i, makt over dette foretaket. 

14  En investor kan ha makt over et foretak som det er investert i, selv om andre foretak har eksisterende rettigheter 

som for øyeblikket gir dem mulighet til å delta i styringen av relevante aktiviteter, for eksempel når et annet 

foretak har betydelig innflytelse. En investor som bare innehar beskyttelsesrettigheter, har ikke makt over et 

foretak som det er investert i (se B26–B28), og kontrollerer følgelig ikke dette foretaket. 

 Avkastning 

15  En investor er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er 

investert i, når investorens avkastning fra sitt engasjement kan variere som en følge av inntjeningen til 

vedkommende foretak. Investors avkastning kan være bare positiv, bare negativ eller både positiv og negativ. 

16  Selv om bare én investor kan kontrollere et foretak som det er investert i, kan flere parter dele på avkastningen 

fra et slikt foretak. Innehavere av ikke-kontrollerende eierinteresser kan for eksempel dele på overskudd eller 

utdelinger fra et foretak som det er investert i. 

 Kobling mellom makt og avkastning 

17  En investor kontrollerer et foretak som det er investert i, dersom investor ikke bare har makt over vedkommende 

foretak og er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket, men også 

har mulighet til å bruke sin makt til å påvirke investorens avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er 

investert i. 

18  En investor med beslutningstakingsrettigheter skal avgjøre om investoren er fullmaktsgiver eller fullmektig. En 

investor som er fullmektig i samsvar med B58–B72 kontrollerer ikke et foretak som det er investert i, når denne 

utøver beslutningstakingsrettigheter som er delegert til investoren. 

REGNSKAPSKRAV 

19 Et morforetak skal utarbeide konsernregnskap ved anvendelse av ensartede regnskapsprinsipper for like 

transaksjoner og andre hendelser under lignende forhold. 

20  Konsolidering av et foretak som det er investert i, skal begynne fra det tidspunkt investor oppnår kontroll over 

vedkommende foretak, og opphøre når investor ikke lenger har kontroll over foretaket som det er investert i. 
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21  B86–B93 inneholder veiledning for utarbeiding av konsernregnskap. 

 Ikke-kontrollerende eierinteresser 

22  Et morforetak skal presentere ikke-kontrollerende eierinteresser i den konsoliderte balanseoppstillingen i 

egenkapitalen, atskilt fra egenkapitalen til morforetakets aksjeeiere. 

23 Endringer i et morforetaks eierandeler i et datterforetak som ikke medfører at morforetaket taper kontroll over 

datterforetaket, er egenkapitaltransaksjoner (dvs. transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere). 

24  B94–B96 inneholder veiledning for regnskapsføring av ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernregnskap. 

 Tap av kontroll 

25  Dersom et morforetak taper kontroll over et datterforetak, skal morforetaket  

a)  fraregne eiendelene og forpliktelsene i det tidligere datterforetaket fra den konsoliderte balanseoppstillingen,  

b)  innregne alle investeringer som beholdes i det tidligere datterforetaket til virkelig verdi når kontrollen går 

tapt, og deretter regnskapsføre investeringene og andre beløp som er skyldige av eller til det tidligere 

datterforetaket i samsvar med relevante IFRS-er. Denne virkelige verdien skal anses som virkelig verdi ved 

førstegangs innregning av en finansiell eiendel i samsvar med IFRS 9 eller, der dette er hensiktsmessig, 

anskaffelseskost ved førstegangs innregning av en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet,  

c)  innregne gevinst eller tap i tilknytning til tap av kontroll som er henførbar til den tidligere kontrollerende 

eierinteressen. 

26  B97–B99 inneholder veiledning for regnskapsføring av tap av kontroll. 

Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. 

Konsernregnskap Finansregnskapet til et konsern der morforetakets og dets datterforetaks 

eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekter, kostnader og kontantstrømmer 

blir presentert som tilhørende en enkelt økonomisk foretaksenhet. 

Kontroll over et foretak som det er 

investert i 

En investor kontrollerer et foretak som det er investert i, når investor er 

eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i 

vedkommende foretak, og har mulighet til å påvirke denne avkastningen 

gjennom sin makt over foretaket som det er investert i. 

Beslutningstaker Et foretak med beslutningstakingsrettigheter som enten er en fullmaktsgiver 

eller en fullmektig for andre parter. 

Konsern Et morforetak og dets datterforetak. 

Ikke-kontrollerende eierinteresse Egenkapitalen i et datterforetak som ikke kan henføres, direkte eller indirekte, til 

et morforetak. 

Morforetak Et foretak som kontrollerer ett eller flere andre foretak. 

Makt Eksisterende rettigheter som for øyeblikket gir mulighet til å styre de relevante 

aktivitetene. 

Beskyttelsesrettigheter Rettigheter som er utformet for å beskytte eierinteressen til den part som 

innehar disse rettighetene, men uten å gi vedkommende part makt over 

foretaket som disse rettighetene er knyttet til. 

Relevante aktiviteter I denne IFRS menes med «relevante aktiviteter» aktiviteter i foretaket som det 

er investert i, som i betydelig grad påvirker avkastningen fra vedkommende 

foretak. 

Tilbakekallingsrettigheter Rettigheter til å frata beslutningstaker sin beslutningstakingsmyndighet. 

Datterforetak Et foretak som kontrolleres av et annet foretak. 

Følgende begreper er definert i IFRS 11, IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak», IAS 28 (som endret i 

2011) eller IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter», og benyttes i denne IFRS i den betydning som er fastsatt i 

nevnte IFRS-er: 
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– tilknyttet foretak 

– interesse i et annet foretak 

– felleskontrollert virksomhet 

– nøkkelpersoner i ledelsen 

– nærstående part 

– betydelig innflytelse 

Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. Det beskriver anvendelsen av nr. 1–26, og har samme rettslige status 

og samme rettsvirkning som de andre delene av denne IFRS. 

B1  Eksemplene i dette vedlegg beskriver hypotetiske situasjoner. Selv om enkelte sider av eksemplene kan 

forekomme i faktiske situasjoner, vil alle fakta og omstendigheter omkring et bestemt mønster av fakta måtte 

evalueres ved anvendelse av IFRS 10. 

VURDERING AV KONTROLL 

B2  For å avgjøre om en investor kontrollerer et foretak som det er investert i, skal investor vurdere om denne 

oppfyller alle følgende punkter: 

a)  makt over foretaket som det er investert i, 

b)  er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er investert 

i, og  

c)  mulighet til å bruke sin makt over foretaket som det er investert i, til å påvirke beløpet for investors 

avkastning. 

B3  Følgende faktorer kan tas i betraktning som hjelp til å foreta denne avgjørelsen: 

a)  formålet med og utformingen av foretaket som det er investert i (se B5–B8), 

b)  hva de relevante aktivitetene er og hvordan beslutninger om disse aktivitetene blir tatt (se B11–B13),  

c)  om investors rettigheter for øyeblikket gir investor mulighet til styre de relevante aktivitetene (se B14–B54), 

d)  om investor er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket som 

det er investert i (se B55–B57), og  

e)  om investor har mulighet til å bruke sin makt over foretaket som det er investert i, til å påvirke beløpet for 

investors avkastning (se B58–B72). 

B4  Når en investor skal vurdere om denne har kontroll over et foretaket som det er investert i, skal investor ta i 

betraktning arten av sitt forhold til andre parter (se B73–B75). 

Formålet med og utformingen av et foretak som det er investert i 

B5  Når en investor skal vurdere om han har kontroll over et foretak som det er investert i, skal investor ta i 

betraktning formålet med og utformingen av foretaket som det er investert i, for å identifisere de relevante 

aktivitetene, hvordan beslutninger om de relevante aktivitetene tas, hvem som for øyeblikket har mulighet til å 

styre disse aktivitetene og hvem som mottar avkastning fra disse aktivitetene. 

B6  Når formålet med og utformingen av et foretak som det er investert i, skal tas i betraktning, kan det være tydelig 

at vedkommende foretak blir kontrollert ved hjelp av egenkapitalinstrumenter som gir innehaver av disse 

forholdsmessige stemmeretter, for eksempel ordinære aksjer i foretaket som det er investert i. I dette tilfellet og i 

fravær av eventuelle andre ordninger som endrer beslutningstakingen, fokuserer vurderingen av kontroll på 

hvilken part, om overhodet noen, som er i stand til å utøve tilstrekkelige antall stemmeretter til å bestemme 

driftsprinsipper og finansielle prinsipper i foretaket som det er investert i (se B34–B50). I de enkleste tilfellene er 

det den investor som innehar et flertall av disse stemmerettene, i fravær av andre faktorer, som kontrollerer 

foretaket som det er investert i.  
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B7  For å avgjøre om en investor i mer komplekse tilfeller kontrollerer et foretak som det er investert i, kan det være 

nødvendig å ta i betraktning noen av eller alle de andre faktorene i B3. 

B8  Et foretak som det er investert i, kan være utformet slik at stemmeretter ikke er den dominerende faktoren når det 

skal avgjøres hvem som kontrollerer vedkommende foretak, for eksempel når noen stemmeretter bare er knyttet 

til administrative oppgaver, og de relevante aktivitetene blir styrt ved hjelp av kontraktsregulerte ordninger. I 

slike tilfeller skal investors vurdering av formålet med og utformingen av foretaket som det er investert i, også 

omfatte hensyn til den risiko som vedkommende foretak ble utformet for å utsettes for, den risiko det ble 

utformet for å sende videre til de partene som er involvert i vedkommende foretak og om investor er eksponert 

for noen av eller alle disse formene for risiko. Hensyn til nevnte former for risiko omfatter ikke bare risiko for 

fall eller nedgang, men også mulighetene for stigning eller oppgang. 

Makt 

B9  For å ha makt over et foretak som det er investert i, må en investor ha eksisterende rettigheter som for øyeblikket 

gir denne mulighet til å styre de relevante aktivitetene. Når det gjelder vurdering av makt, skal bare reelle 

rettigheter og rettigheter som ikke er beskyttelsesrettigheter, tas i betraktning (se B22–B28). 

B10  Avgjørelsen av om en investor har makt, avhenger av de relevante aktivitetene, hvordan beslutninger om de 

relevante aktivitetene tas og de rettigheter som investor og andre parter har i forhold til foretaket som det er 

investert i. 

Relevante aktiviteter og styring av relevante aktiviteter 

B11  For mange foretak som det er investert i, vil en rekke driftsmessige og finansielle aktiviteter i betydelig grad 

påvirke deres avkastning. Eksempler på aktiviteter som, avhengig av omstendighetene, kan være relevante 

aktiviteter, omfatter, men er ikke begrenset til,  

a)  salg og kjøp av varer eller tjenester,  

b)  forvaltning av finansielle eiendeler i deres levetid (herunder ved mislighold),  

c)  utvelging, anskaffelse eller avhending av eiendeler,  

d)  forskning ag utvikling av nye produkter eller prosesser, og  

e)  fastsetting av en finansieringsstruktur eller anskaffelse av finansiering. 

B12  Eksempler på beslutninger om relevante aktiviteter omfatter, men er ikke begrenset til,  

a)  etablering av drifts- og kapitalbeslutninger i foretaket som det er investert i, herunder budsjetter, og 

b)  utpeking og avlønning av nøkkelpersoner i ledelsen eller tjenesteytere i et foretak som det er investert i, samt 

avslutning av deres tjenester eller ansettelse. 

B13  I noen situasjoner kan aktiviteter både før og etter at nærmere bestemte omstendigheter eller hendelser er 

inntruffet, være relevante aktiviteter. Når to eller flere investorer for øyeblikket har mulighet til å styre relevante 

aktiviteter og disse aktivitetene skjer til forskjellig tid, skal investorene fastsette hvilken investor som har 

mulighet til å styre de aktivitetene som i mest betydelig grad påvirker nevnte avkastning i samsvar med 

behandlingen av samtidige beslutningstakingsrettigheter (se nr. 13). Investorene skal foreta denne vurderingen på 

nytt over tid dersom relevante fakta eller omstendigheter blir endret. 

E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 1 

To investorer danner et foretak som det blir investert i, for å utvikle og markedsføre et medisinsk produkt. Én av 

investorene har ansvar for utvikling og for å skaffe lovbestemt godkjenning av det medisinske produktet — dette 

ansvaret omfatter enerett til å treffe beslutninger knyttet til utviklingen av produktet og til å skaffe lovbestemt 

godkjenning. Når vedkommende reguleringsmyndighet har godkjent produktet, skal den andre investoren 

framstille og markedsføre det — denne investoren har ensidig muligheten til treffe alle beslutninger om 

framstillingen og markedsføringen av prosjektet. Dersom alle aktivitetene — utvikling og lovbestemt 

godkjenning, samt framstilling og markedsføring av det medisinske produktet — er relevante aktiviteter, må hver 

investor avgjøre om denne er i stand til å styre aktivitetene som i mest betydelig grad påvirker avkastningen fra 

foretaket som det er investert i. Likedan må hver investor ta i betraktning om utvikling og lovbestemt 

godkjenning eller framstilling og markedsføring av det medisinske produktet er den aktiviteten som i mest 

betydelig grad påvirker avkastningen fra foretaket som det er investert i, og om vedkommende investor kan styre 

denne aktiviteten. For å avgjøre hvilken investor som har makt, vil investorene ta i betraktning  

a)  formålet med og utformingen av foretaket som det er investert i,  
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b)  hvilke faktorer som bestemmer fortjenestemarginen, inntektene og verdien av foretaket som det er investert i, 

samt verdien av det medisinske produktet,  

c)  virkningen på avkastningen fra foretaket som det er investert i, som følger av hver investors 

beslutningstakingsmyndighet med hensyn til faktorene under bokstav b), og  

d)  i hvilken grad investorene er eksponert for variabilitet med hensyn til avkastning. 

I dette eksempelet vil investorene også ta i betraktning  

e)  usikkerheten omkring og de anstrengelser som kreves for å skaffe lovbestemt godkjenning (i betraktning av 

investors tidligere vellykkede utvikling av, og framskaffing av lovbestemt godkjenning av, medisinske 

produkter), og 

f)  hvilken investor som kontrollerer det medisinske produktet når utviklingsfasen er vellykket gjennomført. 

Eksempel 2 

Et investeringsforetak (foretaket som det er investert i) blir opprettet og finansiert med et gjeldsinstrument som 

innehas av en investor (fordringshaver) og egenkapitalinstrumenter som innehas av en rekke andre investorer. 

Egenkapitaltransjen er utformet for å dekke de første tapene og motta restavkastningen fra foretaket som det er 

investert i. En av egenkapitalinvestorene som innehar 30 prosent av egenkapitalen, er også porteføljeforvalter. 

Foretaket som det er investert i, bruker sine provenyer til å kjøpe en portefølje av finansielle eiendeler, og utsetter 

vedkommende foretak for kredittrisiko tilknyttet mulig mislighold av hovedstol og rentebetalinger for eiendelene. 

Transaksjonen blir markedsført overfor fordringshaver som en investering med minimal eksponering for den 

kredittrisiko som er tilknyttet mulig mislighold av eiendelene i porteføljen, på grunn av arten av disse eiendeler 

og fordi egenkapitaltransjen er utformet for å absorbere de første tapene i foretaket som det er investert i. 

Avkastningen av foretaket som det er investert i, blir i betydelig grad påvirket av forvaltningen av 

eiendelsporteføljen til vedkommende foretak, som omfatter beslutninger om utvelging, anskaffelse og avhending 

av eiendelene innenfor porteføljens retningslinjer og forvaltningen ved mislighold av eventuelle 

porteføljeeiendeler. Alle disse aktivitetene blir styrt av porteføljeforvalteren fram til mislighold kommer opp i en 

nærmere angitt andel av porteføljeverdien (dvs. når verdien av porteføljen er slik at egenkapitaltransjen til 

foretaket som det er investert i, er brukt opp). Fra dette tidspunktet forvalter en tredjemann i form av en 

fondsforvalter eiendelene i samsvar med instruksene fra fordringshaver. Forvaltningen av eiendelsporteføljen til 

foretaket som det er investert i, er den relevante aktiviteten til vedkommende foretak. Porteføljeforvalteren har 

mulighet til å styre de relevante aktivitetene fram til de misligholdte eiendelene kommer opp i den nærmere 

angitte andelen av porteføljeverdien, og fordringshaver har mulighet til å styre de relevante aktivitetene når 

verdien av de misligholdte eiendelene overstiger den nærmere angitte andelen av porteføljeverdien. 

Porteføljeforvalteren og fordringshaver må begge avgjøre om de kan styre de aktivitetene som i mest betydelig 

grad påvirker avkastningen i foretaket som det er investert i, herunder hensynet til formålet for og utformingen av 

vedkommende foretak og hver parts eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning. 

Retter som gir en investor makt over et foretak som det er investert i 

B14  Makt oppstår av rettigheter. For å ha makt over et foretak som det er investert i, må en investor ha eksisterende 

rettigheter som for øyeblikket gir denne mulighet til å styre de relevante aktivitetene. De rettighetene som kan gi 

en investor makt, kan variere i ulike foretak som det er investert i. 

B15  Eksempler på rettigheter som enten hver for seg eller samlet kan gi en investor makt, omfatter, men er ikke 

begrenset til, følgende: 

a)  retter i form av stemmeretter (eller potensielle stemmeretter) i et foretak som det er investert i (se B34–B50),  

b)  retter til å utpeke, omplassere eller fjerne nøkkelpersoner i ledelsen til foretaket som det er investert i, som 

har mulighet til å styre de relevante aktivitetene,  

c)  retter til å utpeke eller fjerne et annet foretak som styrer de relevante aktivitetene,  

d)  retter til å styre foretaket som det er investert i, til å tre inn i, eller nedlegge veto mot endringer i, 

transaksjoner til fordel for investor, og  

e)  andre rettigheter (for eksempel beslutningstakingsrettigheter angitt i en driftskontrakt) som gir innehaver 

mulighet til å styre de relevante aktivitetene. 

B16  Generelt vil det, når et foretak som det er investert i, har en rekke drifts- og finansieringsaktiviteter som i 

betydelig grad påvirker avkastningen fra vedkommende foretak og når det løpende kreves faktisk 

beslutningstaking når det gjelder disse aktivitetene, være stemmeretter eller tilsvarende rettigheter som gir en 

investor makt, enten hver for seg eller i kombinasjon med andre ordninger. 

B17  Når stemmeretter ikke kan ha en betydelig virkning på avkastningen fra et foretak som det er investert i, for 

eksempel når stemmeretter utelukkende er knyttet til administrative oppgaver, og kontraktsregulerte ordninger 
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bestemmer styringen av de relevante aktivitetene, må investor vurdere disse kontraktsregulerte ordningene for å 

avgjøre om vedkommende har rettigheter som er tilstrekkelige til å ha makt over foretaket som det er investert i. 

For å avgjøre om en investor har rettigheter som er tilstrekkelige til å ha makt, skal denne vurdere formålet med 

og utformingen av foretaket som det er investert i (se B5–B8) og kravene i B51–B54 sammen med B18–B20. 

B18  Under noen omstendigheter kan det være vanskelig å avgjøre om en investors rettigheter er tilstrekkelige til å gi 

denne makt over et foretak som det er investert i. I slike tilfeller skal investor, for å gjøre det mulig å vurdere 

mulig makt, ta i betraktning om denne i praksis har mulighet til ensidig å styre de relevante aktivitetene. Her skal 

det tas i betraktning, men uten å være begrenset til dette, følgende som, når det betraktes sammen med investors 

rettigheter og indikatorene i B19 og B20, kan slå fast at investors rettigheter er tilstrekkelige til å gi denne makt 

over foretaket som det er investert i: 

a)  Investor kan, uten å ha noen kontraktsregulert rett til dette, utpeke eller godkjenne nøkkelpersoner i ledelsen i 

foretaket som det er investert i, som har mulighet til å styre de relevante aktivitetene. 

b)  Investor kan, uten å ha noen kontraktsregulert rett til dette, styre foretaket som det er investert i, til å tre inn i, 

eller kan nedlegge veto mot alle endringer i, betydelige transaksjoner til fordel for investor. 

c)  Investor kan dominere enten nominasjonsprosessen for valg av medlemmer til styringsorganene i foretaket 

som det er investert i, eller få fullmakter fra andre innehavere av stemmeretter. 

d)  Nøkkelpersoner i ledelsen i foretaket som det er investert i, er nærstående parter til investor (for eksempel 

dersom daglig leder i foretaket som det er investert i, og daglig leder hos investor er en og samme person). 

e)  Flertallet av medlemmene i det styrende organet i foretaket som det er investert i, er nærstående parter til 

investor. 

B19  I enkelte tilfeller vil det være indikasjoner på at investor har et særlig forhold til foretaket som det er investert i, 

noe som tyder på at investor har mer enn en passiv interesse i vedkommende foretak. Det at det foreligger en 

enkelt indikator, eller en særlig kombinasjon av indikatorer, betyr ikke nødvendigvis at maktkriteriet er oppfylt. 

Men det å ha mer enn en passiv interesse i foretaket som det er investert i, kan indikere at investor har andre 

tilknyttede rettigheter som er tilstrekkelig til å gi denne makt eller være bevis på eksisterende makt over 

vedkommende foretak. For eksempel antyder følgende at investor har mer enn en passiv interesse i foretaket som 

det er investert i, og kan i kombinasjon med andre rettigheter indikere at investor har makt over vedkommende 

foretak: 

a)  Nøkkelpersoner i ledelsen i foretaket som det er investert i, som har mulighet til å styre de relevante 

aktivitetene, er nåværende eller tidligere ansatte hos investor. 

b)  Driften i foretaket som det er investert i, er avhengig av investor, for eksempel som i følgende situasjoner: 

i)  Foretaket som det er investert i, er avhengig av investor for finansiering av en betydelig andel av 

foretakets drift. 

ii)  Investor garanterer for en betydelig andel av forpliktelsene til foretaket som det er investert i. 

iii)  Foretaket som det er investert i, er avhengig av investor for kritiske tjenester, teknologi, leveranser eller 

råmaterialer. 

iv)  Investor kontrollerer eiendeler som for eksempel lisenser eller varemerker som er kritiske for driften til 

foretaket som det er investert i. 

v)  Foretaket som det er investert i, avhenger av investor med hensyn til nøkkelpersoner i ledelsen, som når 

investors personell har spesialkunnskap om driften til vedkommende foretak. 

c)  En betydelig andel av aktivitetene til foretaket som det er investert i, involverer eller drives på vegne av 

investor. 

d)  Investors eksponering for eller rettigheter til avkastning fra sitt engasjement i foretaket som det er investert i, 

er uforholdsmessig større enn investors stemmeretter eller andre tilsvarende rettigheter. Det kan for eksempel 

foreligge en situasjonen der en investor har rett til eller er eksponert for mer enn halvparten av avkastningen 

fra foretaket som det er investert i, men innehar mindre enn halvparten av stemmerettene i vedkommende 

foretak. 

B20  Jo større en investors eksponering for, eller rettigheter i forbindelse med, variabilitet med hensyn til avkastning 

fra sitt engasjement i et foretak som det er investert i, desto større er incentivet for investor til å skaffe seg 

rettigheter som er tilstrekkelige til å gi makt. Derfor er stor eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning 

en indikator på at investor kan ha makt. Omfanget av investors eksponering vil imidlertid ikke i seg selv avgjøre 

om en investor har makt over foretaket som det er investert i eller ikke.  
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B21  Når faktorene i B18 og indikatorene i B19 og B20 tas i betraktning sammen med investors rettigheter, skal større 

vekt tillegges beviset på at det foreligger makt som beskrevet i B18. 

Reelle rettigheter 

B22  En investor skal i vurderingen av om investor har makt, bare ta i betraktning reelle rettigheter knyttet til et foretak 

som det er investert i (som innehas av investor og andre). For at en rettighet skal være reell, må den som innehar 

rettigheten, ha mulighet til å utøve den i praksis. 

B23  Avgjørelsen om hvorvidt rettigheter er reelle, krever skjønn, idet det tas hensyn til alle fakta og omstendigheter. 

Faktorer som skal tas i betraktning for å ta denne avgjørelsen omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a)  om det foreligger noen hindringer (økonomiske eller andre) for at innehaveren (eller innehaverne) kan utøve 

rettighetene. Eksempler på slike hindringer omfatter, men er ikke begrenset til,  

i)  finansielle sanksjoner og incentiver som ville hindre innehaveren i (eller avholde innehaveren fra) å 

utøve sine rettigheter, 

ii)  en utøvelseskurs eller konverteringskurs som skaper et finansielt hinder som ville hindre innehaveren i 

(eller avholde innehaveren fra) å utøve sine rettigheter, 

iii)  vilkår og betingelser som gjør det lite sannsynlig at rettighetene ville bli utøvd, for eksempel betingelser 

som sterkt begrenser tidspunktet for utøvelsen av dem,  

iv)  fravær av en eksplisitt, rimelig ordning i stiftelsesdokumentene i et foretak som det er investert i, eller i 

relevante lover og forskrifter, som ville tillate innehaveren å utøve sine rettigheter, 

v)  innehaveren av rettighetenes manglende mulighet til å få de opplysningene som er nødvendig for å utøve 

sine rettigheter,  

vi)  driftsmessige hindre eller incentiver som ville hindre innehaveren i (eller avholde innehaveren fra) å 

utøve sine rettigheter (f.eks. fravær av andre ledere som er villige eller i stand til å yte spesialiserte 

tjenester eller yte tjenestene og påta seg andre interesser som innehas av den sittende lederen),  

vii)  juridiske eller lovbestemte krav som hindrer innehaveren i å utøve sine rettigheter (f.eks. når en 

utenlandsk investor blir hindret i å utøve sine rettigheter). 

b)  Når utøvelse av rettigheter krever en avtale med flere enn én part, eller når rettighetene innehas av flere enn 

én part, om det foreligger en ordning som i praksis gir disse partene mulighet til å utøve sine rettigheter i 

fellesskap dersom de skulle ønske å gjøre dette. Fravær av en slik ordning er en indikator på at rettighetene 

muligens ikke er reelle. Jo flere parter som må være enige om å utøve sine rettigheter, desto mindre 

sannsynlig er det at disse rettighetene er reelle. Et styre hvis medlemmer er uavhengige av 

beslutningstakeren, kan imidlertid tjene som en ordning for at flere investorer kan opptre i fellesskap i 

utøvelsen av sine rettigheter. Derfor er det mer sannsynlig at tilbakekallingsrettigheter som kan utøves av et 

uavhengig styre, er reelle enn dersom de samme rettighetene kunne utøves individuelt av et større antall 

investorer. 

c)  Om den eller de parter som innehar rettighetene, ville dra fordeler av at disse rettighetene utøves. Innehaveren 

av potensielle stemmeretter i et foretak som det er investert i (se B47–B50), skal for eksempel ta i betraktning 

instrumentets utøvelseskurs eller konverteringskurs. Det er mer sannsynlig at vilkårene og betingelsene for 

potensielle stemmeretter er reelle når instrumentet er godt posisjonert for utøvelse eller investor ville ha 

fordeler av andre grunner (f.eks. ved realisering av synergieffekter mellom investor og foretaket som det er 

investert i) fra utøvelsen eller konverteringen av instrumentet. 

B24  For å være reelle må rettigheter også kunne utøves når beslutninger om styring av de relevante aktivitetene skal 

foretas. Normalt må rettighetene kunne utøves med det samme for å være reelle. Enkelte rettigheter kan 

imidlertid være reelle selv om rettighetene ikke kan utøves med det samme. 

E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 3 

Foretaket som det er investert i, har årlige generalforsamlinger der beslutninger om styring av de relevante 

aktivitetene blir truffet. Den neste planlagte generalforsamlingen skal være om åtte måneder. Aksjeeiere som 

enkeltvis eller i fellesskap innehar minst fem prosent av stemmerettene, kan imidlertid innkalle til at særlig møte 

for å endre de eksisterende prinsippene som gjelder de relevante aktivitetene, men et krav om at de andre 

aksjeeiere må varsles, betyr at et slikt møte ikke kan avholdes før om minst 30 dager. Prinsipper om de relevante 

aktivitetene kan bare endres på særlige eller planlagte generalforsamlinger. Dette inkluderer godkjenning av 

vesentlige salg av eiendeler samt å foreta eller avhende betydelige investeringer.  
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Faktaene i eksempelet foran gjelder også for eksemplene 3A–3D som beskrevet nedenfor. Hvert eksempel skal 

vurderes separat. 

Eksempel 3A 

En investor innehar et flertall av stemmerettene i foretaket som det er investert i. Investorens stemmeretter er 

reelle fordi investor kan treffe beslutninger om styringen av de relevante aktivitetene når dette er nødvendig. Det 

faktum at det tar 30 dager før investoren kan utøve sine stemmeretter, stopper ikke investoren fra for øyeblikket å 

ha mulighet til å styre de relevante aktivitetene fra det tidspunktet investoren anskaffer aksjene. 

Eksempel 3B 

En investor er part i en ikke-børsomsatt terminkontrakt om å anskaffe flertallet av aksjene i foretaket som det 

investeres i. Den ikke-børsomsatte terminkontraktens oppgjørstidspunkt er om 25 dager. De nåværende 

aksjeeierne kan ikke endre de eksisterende prinsippene for de relevante aktivitetene fordi et særlig møte ikke kan 

avholdes innen minst 30 dager, da den ikke-børsomsatte terminkontrakten vil være oppgjort. Dermed har investor 

rettigheter som er grunnleggende like flertallet av aksjeeiernes i eksempel 3A foran (dvs. den investor som 

innehar den ikke-børsomsatte terminkontrakten, kan treffe beslutninger om styringen av de relevante aktivitetene 

når dette er nødvendig). Investorens ikke-børsomsatte terminkontrakt er en reell rettighet som for øyeblikket gir 

investor mulighet til å styre de relevante aktivitetene selv før den ikke-børsomsatte terminkontrakten blir gjort 

opp. 

Eksempel 3C 

En investor innehar en reell opsjon til å anskaffe flertallet av aksjene i foretaket som det investeres i, som kan 

utøves om 25 dager og er svært godt posisjonert for utøvelse. Konklusjonen ville her være den samme som i 

eksempel 3B. 

Eksempel 3D 

En investor er part i en ikke-børsomsatt terminkontrakt om å anskaffe flertallet av aksjene i foretaket som det er 

investert i, og har ingen andre tilknyttede rettigheter i dette foretaket. Den ikke-børsomsatte terminkontraktens 

oppgjørstidspunkt er om seks måneder. Til forskjell fra eksemplene foran har investor for øyeblikket ikke 

mulighet til å styre de relevante aktivitetene. De nåværende aksjeeierne har for øyeblikket mulighet til å styre de 

relevante aktivitetene fordi de kan endre de eksisterende prinsippene for de relevante aktivitetene før den ikke-

børsomsatte terminkontrakten blir gjort opp. 

B25  Reelle rettigheter som kan utøves av andre parter, kan hindre en investor i å kontrollere foretaket som det er 

investert i, og som disse rettighetene er knyttet til. Slike reelle rettigheter krever ikke at innehaverne av dem har 

mulighet til å ta initiativ til beslutninger. Så lenge rettighetene ikke bare er beskyttelsesrettigheter (se B26–B28), 

kan reelle rettigheter som innehas av andre parter hindre investor i å kontrollere foretaket som det er investert i, 

selv om rettighetene for øyeblikket bare gir innehaverne mulighet til å godkjenne eller blokkere beslutninger som 

er knyttet til de relevante aktivitetene. 

 Beskyttelsesrettigheter 

B26  Ved evalueringen av om rettigheter gir en investor makt over et foretak som det er investert i, skal investor 

vurdere om hans rettigheter, samt rettigheter som innehas av andre, er beskyttelsesrettigheter. 

Beskyttelsesrettigheter er knyttet til grunnleggende endringer i aktivitetene til et foretak som det er investert i, 

eller får anvendelse i unntakstilfeller. Men ikke alle rettigheter som får anvendelse i unntakstilfeller eller er 

betinget av hendelser, er beskyttelsesrettigheter (se B13 og B53). 

B27  Fordi beskyttelsesrettigheter er utformet for å beskytte interessene til deres innehaver uten å gi denne parten makt 

over foretaket som det er investert i, og som disse rettighetene er knyttet til, kan en investor som bare innehar 

beskyttelsesrettigheter, ikke ha makt over eller hindre en annen part i å oppnå makt over et foretak som det er 

investert i (se nr. 14). 

B28  Eksempler på beskyttelsesrettigheter omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a)  En långivers rett til å pålegge en låntaker begrensninger når det gjelder å påta seg aktiviteter som i betydelig 

grad vil kunne endre kredittrisikoen til låntakeren til skade for långiveren. 

b)  Retten til en part som innehar en ikke-kontrollerende eierinteresse i et foretak som det er investert i, til å 

godkjenne investeringsutgifter som er større enn det som kreves i den ordinære forretningsvirksomheten, eller 

å godkjenne utstedelse av egenkapitals- eller gjeldsinstrumenter. 

c)  Retten en långiver har til å legge beslag på eiendelene til en låntaker dersom låntakeren ikke oppfyller 

nærmere angitte vilkår for tilbakebetaling av lån. 

Franchiseavtaler 

B29  En franchiseavtale der foretaket som det er investert i, er franchisetaker, gir ofte franchisegiveren rettigheter som 

er utformet for å beskytte franchiseforetakets varemerke. Franchiseavtaler gir typisk franchisegivere enkelte 

beslutningstakingsrettigheter med hensyn til franchisetakerens drift.  
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B30  Generelt vil ikke franchisegivers rettigheter pålegge andre parter enn franchisegiveren begrensninger når det 

gjelder å treffe beslutninger som har en betydelig virkning på franchisetakerens avkastning. Heller ikke gir 

franchisegiverens rettigheter i franchiseavtaler nødvendigvis franchisegiveren mulighet til for øyeblikket å styre 

de aktivitetene som i betydelig grad påvirker franchisetakerens avkastning. 

B31  Det er nødvendig å skille mellom å ha mulighet for øyeblikket til å treffe beslutninger som i betydelig grad 

påvirker franchisetakerens avkastning, og å ha mulighet til å treffe beslutninger som beskytter franchiseforetakets 

varemerke. Franchisegiveren har ikke makt over franchisetakeren dersom andre parter har eksisterende rettigheter 

som for øyeblikket gir dem mulighet til å styre de relevante aktivitetene til franchisetakeren. 

B32  Ved å inngå franchiseavtalen har franchisetaker tatt en ensidig beslutning om å drive sin virksomhet i samsvar 

med vilkårene i franchiseavtalen, men for egen regning. 

B33  Kontroll over slike grunnleggende beslutninger som den juridiske formen til franchisetakeren og dennes 

finansieringsstruktur, kan fastsettes av andre parter enn franchisegiveren, og kan i betydelig grad påvirke 

franchisetakerens avkastning. Jo lavere nivå av finansiell støtte som gis av franchisegiveren, og jo lavere 

franchisegiverens eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra franchisetakeren, desto mer 

sannsynlig er det at franchisegiveren bare har beskyttelsesrettigheter. 

Stemmeretter 

B34  Ofte har en investor for øyeblikket muligheten, ved hjelp av stemmeretter eller tilsvarende rettigheter, til å styre 

de relevante aktivitetene. En investor skal ta i betraktning kravene i dette avsnitt (nr. B35–B50) dersom de 

relevante aktivitetene til et foretak som det er investert i, blir styrt ved hjelp av stemmeretter. 

 Makt med et flertall av stemmerettene 

B35  En investor som innehar mer enn halvparten av stemmerettene i et foretak som det er investert i, har makt i 

følgende situasjoner, med mindre B36 eller B37 kommer til anvendelse: 

a)  de relevante aktivitetene blir styrt av den som innehar flertallet av stemmerettene, eller  

b)  et flertall av medlemmene i styringsorganet som styrer de relevante aktivitetene, blir oppnevnt av den som 

innehar flertallet av stemmerettene. 

 Flertall av stemmerettene, men ingen makt 

B36  For en investor som innehar mer enn halvparten av stemmerettene i et foretak som det er investert i, må 

investorens stemmeretter, for å ha makt over vedkommende foretak, være reelle i samsvar med B22–B25, og må 

føre til at investor for øyeblikket har mulighet til å styre de relevante aktivitetene, noe som ofte vil være ved å 

fastsette drifts- og finansieringsprinsipper. Dersom et annet foretak innehar eksisterende rettigheter som gir 

vedkommende foretak retten til å styre de relevante aktivitetene, og dette foretaket ikke er en fullmektig for 

investor, har investoren ikke makt over foretaket som det er investert i. 

B37  En investor har ikke makt over et foretak som det er investert i, selv om investor innehar flertallet av 

stemmerettene i vedkommende foretak, når disse stemmerettene ikke er reelle. En investor som for eksempel 

innehar mer en halvparten av stemmerettene i et foretak som det er investert i, kan ikke ha makt dersom de 

relevante aktivitetene er underlagt styring av en offentlig myndighet, rettsinstans, forvalter, bobestyrer, 

avviklingsstyre eller reguleringsmyndighet. 

 Makt uten et flertall av stemmerettene 

B38  En investor kan ha makt selv om denne innehar mindre enn et flertall av stemmerettene i et foretak som det er 

investert i. En investor kan ha makt med mindre enn et flertall av stemmerettene i et foretak som det er investert 

i, for eksempel ved  

a)  en kontraktsregulert ordning mellom investor og andre innehavere av stemmeretter (se B39),  

b)  retter som oppstår av andre kontraktsregulerte ordninger (se B40),  

c)  investorens stemmeretter (se B41–B45), 

d)  potensielle stemmeretter (se B47–B50), eller  

e)  en kombinasjon av a)–d).  
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 Kontraktsregulert ordning med andre innehavere av stemmeretter 

B39  En kontraktsregulert ordning mellom en investor og andre innehavere av stemmeretter kan gi investor en rettighet 

til å utøve stemmeretter i tilstrekkelig grad til å gi denne makt, selv om investor ikke har tilstrekkelig med 

stemmeretter til å gi denne makt uten den kontraktsregulerte ordningen. En kontraktsregulert ordning kan 

imidlertid sikre at investor kan instruere et tilstrekkelig antall andre innehavere av stemmeretter om hvordan de 

skal stemme, for at investor skal kunne treffe beslutninger om de relevante aktivitetene. 

 Retter fra andre kontraktsregulerte ordninger 

B40  Andre beslutningstakingsrettigheter, i kombinasjon med stemmeretter, kan gi en investor mulighet til for 

øyeblikket å styre de relevante aktivitetene. For eksempel kan rettighetene angitt i en kontraktsregulert ordning i 

kombinasjon med stemmeretter være tilstrekkelig til for øyeblikket å gi en investor mulighet til å styre 

framstillingsprosessene i et foretak som det er investert i, eller styre andre drifts- eller finansieringsaktiviteter i et 

slikt foretak, som i betydelig grad påvirker avkastningen i foretaket som det er investert i. I fravær av andre 

rettigheter fører imidlertid ikke det at et foretak som det er investert i, er økonomisk avhengig av investor (for 

eksempel som forhold som leverandør med dennes viktigste kunde) til at investor har makt over vedkommende 

foretak. 

 Investors stemmeretter 

B41  En investor med mindre enn et flertall av stemmerettene innehar rettigheter som er tilstrekkelig til å gi investor 

makt når denne i praksis har mulighet til ensidig å styre de relevante aktivitetene. 

B42  Når det skal vurderes om en investors stemmeretter er tilstrekkelig til å gi denne makt, skal en investor ta i 

betraktning alle fakta og omstendigheter, herunder  

a)  størrelsen på investors beholdning av stemmeretter i forhold til størrelsen og spredningen av beholdninger hos 

de andre innehaverne av stemmeretter, idet det bemerkes at  

i)  jo flere stemmeretter en investor innehar, desto mer sannsynlig er det at denne investoren har 

eksisterende rettigheter som for øyeblikket gir ham mulighet til å styre de relevante aktivitetene,  

ii)  jo flere stemmeretter en investor innehar i forhold til andre innehavere av stemmeretter, desto mer 

sannsynlig er det at denne investoren har eksisterende rettigheter som for øyeblikket gir denne mulighet 

til å styre de relevante aktivitetene,  

iii)  jo flere parter som ville måtte opptre samlet for å stemme mot investor, desto mer sannsynlig er det at 

investor innehar eksisterende rettigheter som for øyeblikket gir ham mulighet til å styre de relevante 

aktivitetene,  

b)  potensielle stemmeretter som innehas av investor, av andre innehavere av stemmeretter eller av andre parter 

(se B47–B50),  

c)  retter som oppstår av andre kontraktsregulerte ordninger (se B40), og  

d)  alle andre fakta og omstendigheter som indikerer at investor for øyeblikket har, eller ikke har, mulighet til å 

styre de relevante aktivitetene på det tidspunkt da det må treffes beslutninger, herunder mønstret for hvordan 

stemmerettene er benyttet på tidligere generalforsamlinger. 

B43  Når styringen av relevante aktiviteter er fastsatt av et flertall av stemmene, og en investor innehar betydelig flere 

stemmeretter enn noen annen innehaver av stemmeretter eller organisert gruppe av innehavere av stemmeretter, 

og de andre aksjepostene er svært spredt, kan det være klart, etter bare å ha tatt i betraktning faktorene oppført i 

nr. 42 a)–c), at investor har makt over foretaket som det er investert i. 

E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 4 

En investor anskaffer 48 prosent av stemmerettene i et foretak som det er investert i. De resterende 

stemmerettene innehas av tusenvis av aksjeeiere, der ingen enkelt aksjeeier innehar mer enn én prosent av 

stemmerettene. Ingen av aksjeeierne har noen ordninger med å rådføre seg med noen av de andre, eller foreta 

kollektive beslutninger. Når det skal vurderes hvilken andel av stemmeretter som skal anskaffes, på grunnlag av 

den relative størrelse på de andre aksjepostene, besluttet investor at en interesse på 48 prosent ville være 

tilstrekkelig til å oppnå kontroll. I dette tilfellet og på grunnlag av den absolutte størrelsen på egen aksjepost og 

den relative størrelsen på de andre aksjepostene, konkluderer investor med at denne har en tilstrekkelig 

dominerende stemmerettsinteresse til å oppfylle maktkriteriet uten noe behov for å vurdere andre bevis på at det 

foreligger makt.  
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Eksempel 5 

Investor A innehar 40 prosent av stemmerettene i et foretak som det er investert i, og tolv andre investorer 

innehar hver fem prosent av stemmerettene i vedkommende foretak. En aksjeeieravtale gir investor A rett til å 

utnevne, fjerne og fastsette godtgjørelsen til personer i ledelsen som har ansvar for styring av de relevante 

aktivitetene. For å endre denne avtalen kreves det et to tredels flertall av stemmene til aksjeeierne. I dette tilfellet 

konkluderer investor A med at den absolutte størrelsen på investorens aksjepost og den relative størrelsen på de 

andre aksjepostene alene ikke er avgjørende for å fastsette om investor har tilstrekkelig rettigheter til å gi denne 

makt. Imidlertid bestemmer investor A at dennes kontraktsmessige rett til å utpeke, fjerne og fastsette 

godtgjørelsen til personer i ledelsen er tilstrekkelig til å konkludere med at denne har makt over foretaket som det 

er investert i. Det faktum at investor A kanskje ikke har utøvd sin rett, eller sannsynligheten for at investor A 

utøver sin rett til å velge ut, oppnevne eller fjerne personer i ledelsen, skal ikke tas i betraktning når det vurderes 

om investor A har makt. 

B44  I andre situasjoner kan det være klart etter å ha tatt i betraktning faktorene i B42 a)–c) alene at en investor ikke 

har makt. 

E k s e m p e l  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 6 

Investor A innehar 45 prosent av stemmerettene i et foretak som det er investert i. To andre investorer innehar 

hver 26 prosent av stemmerettene i foretaket som det er investert i. De resterende stemmerettene innehas av tre 

andre aksjeeiere, som hver innehar én prosent. Det er ingen andre ordninger som påvirker beslutningstakingen. I 

dette tilfellet er størrelsen på investor As stemmeretter og størrelsen på dem i forhold til de andre aksjepostene, 

tilstrekkelig til å kunne konkludere med at investor A ikke har makt. Bare to andre investorer ville måtte 

samarbeide med for å forhindre investor A i å styre de relevante aktivitetene i foretaket som det er investert i. 

B45 Det kan imidlertid være at faktorene oppført i B42 a)–c) alene ikke er avgjørende. Dersom en investor, etter å ha 

tatt disse faktorene i betraktning, ikke er kommet til klarhet om denne har makt eller ikke, skal vedkommende 

investor ta ytterligere fakta og omstendigheter i betraktning, for eksempel om andre aksjeeiere er passive av 

nature, slik det kan gå fram av stemmemønstrene på tidligere generalforsamlinger. Dette omfatter vurderingen av 

faktorene i B18 og indikatorene i B19 og B20. Jo færre stemmeretter investor innehar, og jo færre parter som vil 

måtte opptre samlet for å stemme mot investor, desto mer vekt vil det måtte legges på tilleggsfakta og ytterligere 

omstendigheter for å vurdere om investors rettigheter er tilstrekkelig til å gi denne makt. Når fakta og 

omstendigheter som vist til i B18–B20, vurderes sammen med investors rettigheter, skal det legges større vekt på 

beviset på at det foreligger makt i B18 enn på indikatorene på makt i B19 og B20. 

E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 7 

En investor innehar 45 prosent av stemmerettene i et foretak som det er investert i. Elleve andre investorer 

innehar hver 5 prosent av stemmerettene i vedkommende foretak. Ingen av aksjeeierne har noen 

kontraktsregulerte ordninger for å rådføre seg med noen av de andre eller treffe kollektive beslutninger. I dette 

tilfellet er den absolutte størrelsen på investorens aksjepost og den relative størrelsen på de andre aksjepostene 

alene ikke avgjørende for å avgjøre om investor har tilstrekkelig rettigheter til å gi denne makt over foretaket som 

det er investert i. Ytterligere fakta og omstendigheter som kan bevise at investor har makt eller ikke, skal tas i 

betraktning. 

Eksempel 8 

En investor innehar 35 prosent av stemmerettene i et foretak som det er investert i. Tre andre investorer innehar 

hver fem prosent av stemmerettene i vedkommende foretak. De resterende stemmerettene innehas av en mengde 

andre aksjeeiere, der ingen aksjeeier innehar mer enn én prosent av stemmerettene. Ingen av aksjeeierne har 

ordninger om å rådføre seg med noen av de andre eller treffe kollektive beslutninger. Beslutninger om de 

relevante aktivitetene i foretaket som det er investert i, krever godkjenning av et flertall av stemmene som avgis 

på relevante generalforsamlinger — 75 prosent av stemmerettene i foretaket som det er investert i, har vært avgitt 

på de siste relevante generalforsamlingene. I dette tilfellet indikerer den aktive deltakelsen av de andre 

aksjeeierne på de siste generalforsamlingene at investor i praksis ikke vil ha mulighet til ensidig å styre de 

relevante aktivitetene, uansett om investor har styrt de relevante aktivitetene fordi et tilstrekkelig antall av de 

andre aksjeeierne stemte på samme måte som investor. 

B46  Dersom det ikke er klart, etter å ha tatt i betraktning faktorene i B42 a)–d), om investor har makt, kontrollerer 

investor ikke foretaket som det er investert i.  
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 Potensielle stemmeretter 

B47  Når det skal vurderes om det foreligger kontroll, tar en investor i betraktning både egne potensielle stemmeretter 

og potensielle stemmeretter som innehas av andre parter, for å avgjøre om investor har makt eller ikke. 

Potensielle stemmeretter er rettigheter til å oppnå stemmeretter i et foretak som det er investert i, for eksempel 

stemmeretter som oppstår av konvertible instrumenter eller opsjoner, herunder ikke-børsomsatte 

terminkontrakter. Disse potensielle stemmerettene tas bare i betraktning dersom rettighetene er reelle (se B22–

B25). 

B48  Når potensielle stemmeretter skal tas i betraktning, skal en investor ta hensyn til formålet med og utformingen av 

instrumentet, og dessuten formålet med og utformingen av alt annet engasjement som investor har i foretaket som 

det er investert i. Dette omfatter en vurdering av instrumentets ulike vilkår og betingelser, og dessuten investors 

klare forventninger, motiver og grunner til gå med på disse vilkårene og betingelsene. 

B49  Dersom investor også har stemmeretter eller andre beslutningstakingsrettigheter knyttet til aktivitetene til 

foretaket som det er investert i, vurderer investor om disse rettighetene, i kombinasjon med potensielle 

stemmeretter, gir investor makt. 

B50  Reelle potensielle stemmeretter, alene eller i kombinasjon med andre rettigheter, kan for øyeblikket gi en investor 

mulighet til å styre de relevante aktivitetene. For eksempel er dette sannsynligvis tilfellet når en investor innehar 

40 prosent av stemmerettene i et foretak som det er investert i, og, i samsvar med B23, innehar reelle rettigheter 

som oppstår av opsjoner om å anskaffe ytterligere 20 prosent av stemmerettene. 

E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 9 

Investor A innehar 70 prosent av stemmerettene i et foretak som det er investert i. Investor B innehar 30 prosent 

av stemmerettene i vedkommende foretak, og dessuten en opsjon om å anskaffe halvparten av investor As 

stemmeretter. Opsjonen kan utøves i løpet av de neste to årene til et fastsatt pris som er svært dårlig posisjonert 

for utøvelse (og forventes å være det i toårsperioden). Investor A har utøvd sin stemmerett og styrer aktivt de 

relevante aktivitetene til foretaket som det er investert i. I et slikt tilfelle er det sannsynlig at investor A oppfyller 

maktkriteriet, fordi denne for øyeblikket synes å ha mulighet til å styre de relevante aktivitetene. Selv om 

investor B for øyeblikket har utøvbare opsjoner om å kjøpe ytterligere stemmeretter (som, dersom de blir utøvd, 

ville gi denne et flertall av stemmerettene i foretaket som det er investert i), er vilkårene og betingelsen omkring 

disse opsjonene slik at opsjonene ikke kan anses for å være reelle. 

Eksempel 10 

Investor A og to andre investorer innehar hver en tredel av stemmerettene i et foretak som det er investert i. 

Forretningsvirksomheten til foretaket som det er investert i, er tett knyttet til investor A. I tillegg til sine 

egenkapitalinstrumenter innehar investor A også gjeldsinstrumenter som er konvertible til ordinære aksjer i 

foretaket som det er investert i, når som helst og til en fast pris som er dårlig posisjonert for utøvelse (men ikke 

svært dårlig posisjonert for utøvelse). Dersom gjelden blir konvertert, vil investor A inneha 60 prosent av 

stemmerettene i foretaket som det er investert i. Investor A ville dra fordeler av å realisere synergieffekter dersom 

gjeldsinstrumentene ble konvertert til ordinære aksjer. Investor A har makt over foretaket som det er investert i, 

fordi denne innehar stemmeretter i vedkommende foretak, sammen med reelle potensielle stemmeretter som for 

øyeblikket vil gi investor A mulighet til å styre de relevante aktivitetene. 

 Makt når stemmeretter eller tilsvarende rettigheter ikke har noen betydelig virkning på avkastningen i 

foretaket som det er investert i 

B51  Når formålet og utformingen av et foretak som det er investert i, skal vurderes (se B5–B8), skal en investor ta i 

betraktning engasjementet og beslutningene truffet ved oppstarten av vedkommende foretak som del av 

foretakets utforming, og evaluere om transaksjonsvilkårene og arten av engasjement gir investor rettigheter som 

er tilstrekkelige til å gi denne makt. Det at en investor er engasjert i utformingen av et foretak som det er investert 

i, er alene ikke tilstrekkelig til å gi en investor kontroll. Men engasjement i utformingen kan indikere at investor 

hadde muligheten til å oppnå rettigheter som er tilstrekkelige til å gi denne makt over foretaket som det er 

investert i. 

B52  I tillegg skal en investor ta i betraktning kontraktsregulerte ordninger som kjøpsretter, innløsningsretter og 

avviklingsretter etablert ved oppstarten av foretaket som det er investert i. Når disse kontraktsregulerte 

ordningene innebærer aktiviteter som er nært knyttet til foretaket som det er investert i, er disse aktivitetene i 

realiteten en integrert del av de generelle aktivitetene i foretaket som det er investert i, selv om de skjer utenfor 

de juridiske rammene til vedkommende foretak. Derfor må eksplisitte eller implisitte 

beslutningstakingsrettigheter på grunnlag av kontraktsregulerte ordninger som er nært knyttet til foretaket som 

det er investert i, betraktes som relevante aktiviteter når det skal avgjøres om en investor har makt over 

vedkommende foretak. 

B53  For enkelte foretak som det er investert i, foregår relevante aktiviteter bare når særlige omstendigheter oppstår 

eller hendelser finner sted. Foretaket som det er investert i, kan være utformet slik at styring av foretakets 

aktiviteter og avkastning er forhåndsbestemt, med mindre og inntil disse særlige omstendighetene oppstår eller 
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hendelsene finner sted. I dette tilfellet er det bare beslutningene omkring aktivitetene til foretaket som det er 

investert i, når disse omstendighetene eller hendelsene forekommer som i betydelig grad påvirker dets avkastning 

og dermed de relevante aktivitetene. Disse omstendighetene eller hendelsene trenger ikke å ha funnet sted for at 

en investor med mulighet til å treffe disse beslutningene, skal ha makt. Det faktum at retten til å treffe 

beslutninger er betinget av omstendigheter som oppstår eller en hendelse som finner sted, vil ikke i seg selv gjøre 

disse rettighetene til beskyttelsesrettigheter. 

E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 11 

Den eneste forretningsvirksomheten til et foretak som det er investert i, og som er angitt i foretakets 

stiftelsesdokumenter, er å kjøpe fordringer og drive den daglige forvaltningen av disse for sine investorer. Den 

daglige forvaltningen inkluderer innsamling og videreformidling av betalinger av hovedstol og rente etter hvert 

som de forfaller. Ved mislighold av en fordring selger foretaket som det er investert i, automatisk fordringen til 

en investor som avtalt separat i en salgsavtale mellom investorer og vedkommende foretak. Den eneste relevante 

aktiviteten er forvaltning av fordringene ved mislighold fordi dette er den eneste aktiviteten som i betydelig grad 

kan påvirke avkastningen fra foretaket som det er investert i. Forvaltningen av fordringene før mislighold er ikke 

en relevant aktivitet fordi det ikke krever at det treffes reelle beslutninger som i betydelig grad vil kunne påvirke 

avkastningen fra foretaket som det er investert i — aktivitetene før mislighold er fastsatt på forhånd og omfatter 

bare innsamling av kontantstrømmer etter hvert som de forfaller samt videreformidling av dem til investorer. 

Derfor bør bare investors rettighet til å forvalte eiendelene ved mislighold tas i betraktning når det skal vurderes 

hvilke generelle aktiviteter i foretaket som det er investert i, som i betydelig grad påvirker avkastningen fra 

vedkommende foretak. I dette eksempelet sikrer utformingen av foretaket som det er investert i, at investor har 

beslutningstakingsmyndighet over de aktivitetene som i betydelig grad påvirker avkastningen på det eneste 

tidspunktet da slik beslutningstakingsmyndighet er påkrevd. Vilkårene i salgsavtalen er en integrert del av den 

generelle transaksjonen rundt og etableringen av foretaket som det er investert i. Derfor fører vilkårene i 

salgsavtalen sammen med stiftelsesdokumentene for foretaket som det er investert i, til den konklusjon at 

investor har makt over vedkommende foretak, selv om investor bare overtar fordringene ved mislighold og 

forvalter de misligholdte fordringene utenfor de juridiske rammene for foretaket som det er investert i. 

Eksempel 12 

De eneste eiendelene til et foretak som det er investert i, er fordringer. Når formålet med og utformingen av 

foretaket som det er investert i, tas i betraktning, kan det slås fast at den eneste relevante aktiviteten er forvaltning 

av fordringene ved mislighold. Den part som har mulighet til forvalte de misligholdte fordringene, har makt over 

foretaket som det er investert i, uansett om noen av låntakerne har misligholdt. 

B54  En investor kan ha en eksplisitt eller implisitt forpliktelse til å sikre at et foretak som det er investert i, fortsatt 

drives slik det er ment. En slik forpliktelse kan øke investors eksponering for variabilitet med hensyn til 

avkastning og dermed øke incentivet for investor til å oppnå tilstrekkelige rettigheter til at denne får makt. Derfor 

kan en forpliktelse til å sikre at et foretak som det er investert i, drives slik det er ment, være en indikator på at 

investor har makt, men gir ikke i seg selv makt til en investor, og hindrer heller ikke en annen part i å ha makt. 

 Eksponering for eller rettigheter til variabel avkastning fra et foretak som det er investert i 

B55  Når det skal vurderes om en investor har kontroll over et foretak som det er investert i, fastslår investor om han er 

eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i vedkommende foretak. 

B56  Variabel avkastning er avkastning som ikke er fastsatt, og kan variere som en følge av inntjeningen til et foretak 

som det er investert i. Variabel avkastning kan være bare positiv, bare negativ eller både positiv og negativ (se nr. 

15). En investor vurderer om avkastning fra et foretak som det er investert i, er variabel og hvor variabel denne 

avkastningen er på grunnlag av innholdet i ordningen og uansett juridisk form på avkastningen. En investor kan 

for eksempel inneha en obligasjon med faste rentebetalinger. De faste rentebetalingene er variabel avkastning for 

denne IFRS’ formål fordi de er underlagt risiko for mislighold og de utsetter investor for kredittrisiko hos 

utstederen av obligasjonen. Graden av variabilitet (dvs. hvor variabel denne avkastningen er) avhenger av 

obligasjonens kredittrisiko. På samme måte er faste resultatavgifter for forvaltning av eiendelene i et foretak som 

det er investert i, variabel avkastning fordi de utsetter investor for risiko med hensyn til inntjeningen hos 

vedkommende foretak. Graden av variabilitet avhenger av muligheten til foretaket som det er investert i, til å 

generere tilstrekkelige inntekter til å betale avgiften. 

B57  Eksempler på avkastning omfatter  

a)  utbytte, andre utdelinger av økonomiske fordeler fra et foretak som det er investert i (f.eks. renter fra 

obligasjoner utstedt av vedkommende foretak) og endringer i verdien av investors investering i foretaket som 

det er investert i,  
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b)  godtgjørelse for forvaltning av eiendelene eller forpliktelsene i et foretak som det er investert i, avgifter og 

eksponering for tap ved å gi kreditt- eller likviditetsstøtte, residualinteresser i eiendelene eller forpliktelsene i 

vedkommende foretak ved avvikling av foretaket, skattefordeler og tilgang til framtidig likviditet som en 

investor har på grunn av sitt engasjement i et foretak som det er investert i,  

c)  avkastning som ikke er tilgjengelig for andre interesseinnehavere. En investor kan for eksempel bruke sine 

eiendeler i kombinasjon med eiendelene til foretaket som det er investert i, for eksempel ved å kombinere 

driftsfunksjoner for å oppnå stordriftsfordeler, kostnadsbesparelser, få tilgang til produkter det er knapphet på, 

få tilgang til kunnskap underlagt eiendomsrett eller begrense enkelte operasjoner eller eiendeler, for å øke 

verdien av sine andre eiendeler. 

 Kobling mellom makt og avkastning 

 Delegert makt 

B58  Når en investor med en beslutningstakingsrettighet (en beslutningstaker) vurderer om han kontrollerer et foretak 

som det er investert i, skal investor avgjøre om denne er fullmaktsgiver eller fullmektig. En investor skal også 

avgjøre om et annet foretak med beslutningstakingsrettighet opptrer som fullmektig for investor. En fullmektig er 

en part som i hovedsak er engasjert til å opptre på vegne av og til fordel for én eller flere andre parter 

(fullmaktsgiver(e)), og kontrollerer derfor ikke foretaket som det er investert i, når denne utøver sin 

beslutningstakingsmyndighet (se nr. 17 og 18). Slik kan en fullmaktsgivers makt enkelte ganger innehas og 

utøves av en fullmektig, men på vegne av fullmaktsgiveren. En beslutningstaker er ikke en fullmektig bare fordi 

andre parter kan få fordeler av de beslutningene som denne treffer. 

B59  En investor kan delegere sin beslutningstakingsmyndighet til en fullmektig for særlige saker eller for alle 

relevante aktiviteter. Når det skal vurderes om investor kontrollerer et foretak som det er investert i, skal investor 

behandle beslutningstakingsrettigheter som er delegert til denne fullmektig som om de innehas direkte av 

investor. I situasjoner der det er flere fullmaktsgivere, skal hver av fullmaktsgiverne vurdere om han har makt 

over foretaket som det er investert i, ved å ta i betraktning kravene i B5–B54. B60–B72 gir veiledning om 

hvordan det kan avgjøres om en beslutningstaker er en fullmektig eller en fullmaktsgiver. 

B60  En beslutningstaker skal ta i betraktning det samlede forholdet mellom seg selv, foretaket som det er investert i 

og som blir forvaltet og andre parter involvert i vedkommende foretak, særlig alle faktorene nedenfor, når det 

skal avgjøres om beslutningstakeren er en fullmektig: 

a)  omfanget av investors beslutningstakingsmyndighet over foretaket som det er investert i (nr. B62 og B63),  

b)  retter som innehas av andre parter (nr. B64–B67),  

c)  godtgjørelsen som investor har rett til i samsvar med godtgjørelsesavtalen(e) (nr. B68–B70),  

d)  beslutningstakers eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra andre interesser som denne 

innehar i foretaket som det er investert i (nr. B71 og B72). 

 Ulike vektinger skal anvendes for hver av faktorene på grunnlag av særlige fakta og omstendigheter. 

B61  Avgjørelsen av om en beslutningstaker er en fullmektig krever en evaluering av alle faktorene i nr. B60, med 

mindre en enkelt part innehar reelle rettigheter til å kunne fjerne beslutningstakeren (tilbakekallingsrettigheter) 

og kan fjerne beslutningstakeren uten å angi noen grunn for dette (se nr. B65). 

 Omfanget av beslutningstakerens myndighet 

B62  Omfanget av en beslutningstakers beslutningstakingsmyndighet evalueres ved å ta i betraktning  

a)  de aktivitetene som er tillatt ifølge beslutningstakingsavtalen(e) og angitt i lovgivningen, og  

b)  den mulighet for skjønn som beslutningstaker har når denne skal treffe beslutninger om disse aktivitetene. 

B63  En beslutningstaker skal ta i betraktning formålet med og utformingen av foretaket som det er investert i, hvilken 

risiko vedkommende foretak ble utformet for å bli eksponert for, hvilken risiko det var utformet for å videresende 

til de involverte partene og hvilket nivå når det gjelder engasjement beslutningstakeren hadde ved utformingen av 

vedkommende foretak. Dersom en beslutningstaker for eksempel i betydelig grad er involvert i utformingen av 

foretaket som det er investert i (herunder i fastsettelsen av omfanget av beslutningstakingsmyndighet), kan dette 

engasjementet indikere at beslutningstaker hadde mulighet og incentiv til å oppnå rettigheter som har som følge 

at beslutningstaker har mulighet til å styre de relevante aktivitetene.  
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 Retter som innehas av andre parter 

B64  Reelle rettigheter som innehas av andre parter, kan påvirke beslutningstakers mulighet til å styre de relevante 

aktivitetene til et foretak som det er investert i. Reelle tilbakekallingsrettigheter eller andre rettigheter kan 

indikere at beslutningstakeren er en fullmektig. 

B65  Når en enkelt part innehar reelle tilbakekallingsrettigheter og kan fjerne beslutningstakeren uten å angi noen 

grunn for dette, er dette isolert sett tilstrekkelig til å konkludere med at beslutningstakeren er en fullmektig. 

Dersom flere parter innehar slike rettigheter (og ingen enkeltstående part kan fjerne beslutningstakeren uten etter 

avtale med andre parter), er disse rettighetene isolert sett nok til å kunne konkludere med at en beslutningstaker i 

hovedsak opptrer på vegne av og til fordel for andre. I tillegg kommer at jo større antall parter som det kreves at 

opptrer samlet for å utøve rettigheter for å fjerne en beslutningstaker, og jo større omfanget av og variabiliteten 

tilknyttet beslutningstakerens andre økonomiske interesser (dvs. godtgjørelse og andre interesser), desto mindre 

vekt skal denne faktoren tillegges. 

B66  Reelle rettigheter som innehas av andre parter og som begrenser en beslutningstakers skjønn, skal tas i 

betraktning på lignende måte for tilbakekallingsrettigheter når det skal evalueres om beslutningstaker er en 

fullmektig. En beslutningstaker som for eksempel må få godkjenning fra et lite antall andre parter for sine 

handlinger, er som oftest en fullmektig. (Se B22–B25 om ytterligere veiledning om rettigheter og om de er 

reelle.) 

B67  Når rettigheter som innehas av andre parter, skal tas i betraktning, skal dette omfatte en vurdering av alle 

rettigheter som kan utøves av styret (eller et annet styrende organ) i et foretak som det er investert i, og deres 

virkning på beslutningstakingsmyndigheten (se B23 b)). 

 Godtgjørelse 

B68  Jo større omfanget av, og den tilknyttede variabiliteten til, beslutningstakers godtgjørelse i forhold til 

avkastningen som forventes fra aktivitetene til foretaket som det er investert i, desto mer sannsynlig er det at 

beslutningstakeren er en fullmaktsgiver. 

B69  Når det skal avgjøres om beslutningstakeren er en fullmaktsgiver eller en fullmektig, skal beslutningstaker også 

ta i betraktning om følgende forhold foreligger: 

a)  Godtgjørelsen til beslutningstaker er sammenfallende med de tjenestene som ytes. 

b)  Godtgjørelsesavtalen omfatter bare vilkår, betingelser eller beløp som normalt er til stede i ordninger for 

tilsvarende tjenester og kompetansenivå, forhandlet fram på armlengdes avstand. 

B70  En beslutningstaker kan ikke være en fullmektig med mindre betingelsene i B69 a) og b) er til stede. På den 

annen side er oppfyllelse av disse betingelsene alene ikke tilstrekkelig til å kunne konkludere med at 

beslutningstakeren er en fullmektig. 

 Eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra andre interesser 

B71  En beslutningstaker som innehar andre interesser i et foretak som det er investert i (f.eks. har investeringer i 

vedkommende foretak eller gir garantier med hensyn til inntjeningen til vedkommende foretak), skal ta i 

betraktning sin eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra disse interessene når det skal vurderes 

om beslutningstakeren er en fullmektig. Når beslutningstakeren innehar andre interesser i et foretak som det er 

investert i, indikerer dette at beslutningstakeren kan være en fullmaktsgiver. 

B72  Når en beslutningstaker skal evaluere sin eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra andre 

interesser i foretaket som det er investert i, skal en beslutningstaker ta i betraktning følgende: 

a)  Jo større omfanget av og variabiliteten tilknyttet beslutningstakers økonomiske interesser er, idet det tas 

hensyn til samlet godtgjørelse og andre interesser, desto mer sannsynlig er det at beslutningstakeren er en 

fullmaktsgiver. 

b)  Om beslutningstakers eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning er forskjellig fra det som gjelder 

for andre investorer og, dersom dette er tilfellet, om dette kan ha innflytelse på beslutningstakerens 

handlinger. Dette kan for eksempel være tilfellet når en beslutningstaker innehar uprioriterte interesser i, eller 

gir andre former for kredittforbedringer til, et foretak som det er investert i. 

Beslutningstakeren skal evaluere sin eksponering i forhold til den samlede variabiliteten med hensyn til 

avkastning fra foretaket som det er investert i. Denne evalueringen gjøres primært på grunnlag av forventet 

avkastning fra aktivitetene til foretaket som det er investert i, men skal ikke se bort fra beslutningstakerens største 

eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra vedkommende foretak gjennom andre interesser som 

beslutningstakeren innehar.  
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E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 13 

En beslutningstaker (fondsforvalter) etablerer, markedsfører og forvalter et offentlig omsatt regulert fond i 

samsvar med sterkt begrensede definerte parametrer angitt i investeringsmandatet slik det kreves av lokale lover 

og forskrifter. Fondet ble markedsført overfor investorer som en investering i en spredt portefølje av 

egenkapitalinstrumenter i foretak hvis verdipapirer omsettes offentlig. Innenfor de definerte parametrene kan 

fondsforvalteren utvise skjønn når det gjelder hvilke eiendeler det skal investeres i. Fondsforvalteren har foretatt 

en proratarisk investering på ti prosent i fondet, og mottar et markedsbasert vederlag for sine tjenester lik én 

prosent av nettoeiendelsverdien av fondet. Vederlagene er sammenfallende med tjenestene som ytes. 

Fondsforvalteren har ingen plikt til å finansiere tap ut over sin investering på ti prosent. Det kreves ikke at fondet 

etablerer, og fondet har heller ikke etablert, et uavhengig styre. Investorene innehar ingen reelle rettigheter som 

ville påvirke fondsforvalterens beslutningstakingsmyndighet, men kan innløse sine interesser innen bestemte 

grenser som fondet har satt opp. 

Selv om fondsforvalteren opererer innenfor parametrene fastsatt i investeringsmandatet og i samsvar med 

lovbestemte krav, har denne beslutningstakingsrettigheter som for øyeblikket gir forvalteren mulighet til å styre 

fondets relevante aktiviteter — investorene innehar ikke reelle rettigheter som vil kunne påvirke 

fondsforvalterens beslutningstakingsmyndighet. Fondsforvalteren mottar et markedsbasert vederlag for sine 

tjenester som er sammenfallende med de tjenestene som ytes, og har også en proratarisk investering i fondet. 

Godtgjørelsen og denne investeringen utsetter fondsforvalteren for variabilitet med hensyn til avkastning fra 

fondets aktiviteter uten å være årsak til eksponering av en slik betydning at den indikerer at fondsforvalteren er 

en fullmaktsgiver. 

I dette eksempelet indikerer en betraktning av fondsforvalterens eksponering for variabilitet med hensyn til 

avkastning fra fondet sammen med forvalterens beslutningstakingsmyndighet innenfor begrensede parametrer, at 

fondsforvalteren er en fullmektig. Derfor konkluderer fondsforvalteren med at denne ikke kontrollerer fondet. 

Eksempel 14 

En beslutningstaker etablerer, markedsfører og forvalter et fond som tilbyr investeringsmuligheter for en rekke 

investorer. Beslutningstakeren (fondsforvalteren) må treffe beslutninger i alle investorers beste interesse og i 

samsvar med avtalene som regulerer fondet. Likevel har fondsforvalteren vid anledning til skjønnsmessig 

beslutningstaking. Fondsforvalteren mottar et markedsbasert vederlag for sine tjenester lik én prosent av 

eiendelene som denne forvalter og 20 prosent av hele fondets overskudd dersom et nærmere angitt nivå av 

overskudd oppnås. Vederlagene er sammenfallende med tjenestene som ytes. 

Selv om fondsforvalteren må treffe beslutninger i alle investorenes beste interesser, har denne omfattende 

beslutningstakingsmyndighet til å styre de relevante aktivitetene til fondet. Fondsforvalteren får betalt et fast og 

inntjeningsrelatert vederlag som er sammenfallende med de tjenestene som ytes. I tillegg gjør godtgjørelsen at 

fondsforvalterens interesser er sammenfallende med de andre investorenes interesser i å øke verdien av fondet, 

men uten at det skapes en eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra aktivitetene til fondet av en 

slik betydning at godtgjørelsen isolert sett indikerer at fondsforvalteren er en fullmaktsgiver. 

Faktaene og analysen i eksempelet foran gjelder også for eksemplene 14A–14C som beskrevet nedenfor. Hvert 

eksempel skal vurderes separat. 

Eksempel 14A 

Fondsforvalteren har også en investering på to prosent i fondet som setter dennes interesser på linje med de andre 

investorenes interesser. Fondsforvalteren har ingen plikt til å finansiere tap ut over sin investering på to prosent. 

Investorene kan fjerne fondsforvalteren med simpelt flertall, men bare for kontraktsbrudd. 

Fondsforvalterens investering på to prosent øker fondsforvalterens eksponering for variabilitet med hensyn til 

avkastning fra fondets aktiviteter uten å være årsak til eksponering av en slik betydning at den indikerer at 

fondsforvalteren er en fullmaktsgiver. De andre investorenes rett til å fjerne fondsforvalteren anses for å være 

beskyttelsesrettigheter fordi de bare kan utøves ved kontraktsbrudd. I dette eksempelet, og selv om 

fondsforvalteren har utstrakt beslutningstakingsmyndighet og er eksponert for variabilitet med hensyn til 

avkastning fra sin interesse og godtgjørelse, indikerer fondsforvalterens eksponering at denne er en fullmektig. 

Derfor konkluderer fondsforvalteren med at denne ikke kontrollerer fondet.  
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Eksempel 14B 

Fondsforvalteren innehar en mer omfattende proratarisk investering i fondet, men har ingen plikt til å finansiere 

tap ut over denne investeringen. Investorene kan fjerne fondsforvalteren med simpelt flertall, men bare for 

kontraktsbrudd. 

I dette eksempelet anses de andre investorenes rett til å fjerne fondsforvalteren for å være beskyttelsesrettigheter 

fordi de bare kan utøves ved kontraktsbrudd. Selv om fondsforvalteren blir betalt et fast og inntjeningsrelatert 

vederlag som er sammenfallende med de tjenestene som ytes, kan kombinasjonen av fondsforvalterens 

investering sammen med dennes godtgjørelse skape en eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra 

fondets aktiviteter av slik betydning at det indikerer at fondsforvalteren er en fullmaktsgiver. Jo større omfanget 

av, og variabiliteten tilknyttet, fondsforvalterens økonomiske interesser (tatt i betraktning dennes samlede 

godtgjørelse og andre interesser), desto mer vekt vil fondsforvalteren legge på disse økonomiske interessene i 

analysen, og desto mer sannsynlig er det at fondsforvalteren er en fullmaktsgiver. 

Tatt i betraktning sin godtgjørelse og de andre faktorene kan fondsforvalteren for eksempel anse at en 20 prosents 

investering er tilstrekkelig til å konkludere med at denne kontrollerer fondet. Under andre omstendigheter (dvs. 

dersom godtgjørelsen eller andre faktorer er forskjellige) kan imidlertid kontroll oppstå når investeringsnivået er 

forskjellig. 

Eksempel 14C 

Fondsforvalteren innehar en 20 prosents proratarisk investering i fondet, men har ingen plikt til å finansiere tap ut 

over denne 20 prosents investeringen. Fondet har et styre der alle medlemmene er uavhengig av fondsforvalteren 

og blir utnevnt av de andre investorene. Styret utnevner fondsforvalteren hvert år. Dersom styret besluttet å ikke 

fornye fondsforvalterens kontrakt, vil de tjenestene som ble utført av fondsforvalteren kunne utføres av andre 

forvaltere i bransjen. 

Selv om fondsforvalteren blir betalt faste og inntjeningsrelaterte vederlag som er sammenfallende med de 

tjenestene som ytes, kan kombinasjonen av fondsforvalterens 20 prosents investering sammen med dennes 

godtgjørelse skape en eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning fra fondets aktiviteter av slik 

betydning at det indikerer at fondsforvalteren er en fullmaktsgiver. Investorene har imidlertid reelle rettigheter til 

å fjerne fondsforvalteren — styret utgjør en ordning som sikrer at investorene kan fjerne fondsforvalteren dersom 

de bestemmer seg for dette. 

I dette eksempelet legger fondsforvalteren større vekt på de reelle tilbakekallingsrettighetene i analysen. Selv om 

fondsforvalteren dermed har utstrakt beslutningstakingsmyndighet og er eksponert for variabilitet med hensyn til 

avkastning av fondet ut fra sin godtgjørelse og investering, indikerer de reelle rettighetene som innehas av de 

andre investorene at fondsforvalteren er en fullmektig. Derfor konkluderer fondsforvalteren med at denne ikke 

kontrollerer fondet. 

Eksempel 15 

Et foretak som det er investert i, blir opprettet for å kjøpe en portefølje av verdipapir med fast rente og med 

sikkerhet i eiendeler, finansiert av gjeldsinstrumenter med fast rente og egenkapitalinstrumenter. 

Egenkapitalinstrumentene er utformet for å gi vern mot førstegangstap for fordringshavere og motta en eventuell 

restavkastning fra foretaket som det er investert i. Transaksjonen ble markedsført overfor potensielle 

fordringshavere som en investering i en portefølje av verdipapir med sikkerhet i eiendeler med eksponering for 

kredittrisikoen tilknyttet mulig mislighold hos utstederen av verdipapir med sikkerhet i eiendeler i porteføljen og 

for renterisiko tilknyttet forvaltningen av porteføljen. Ved opprettelsen representerer egenkapitalinstrumentene ti 

prosent av verdien av de eiendelene som ble anskaffet. En beslutningstaker (porteføljeforvalteren) forvalter den 

aktive eiendelsporteføljen ved å treffe investeringsbeslutninger innenfor de parametrene som er satt opp i 

prospektet til foretaket som det er investert i. For disse tjenestene mottar porteføljeforvalteren et markedsbasert 

fast vederlag (dvs. én prosent av eiendelene som forvaltes) og inntjeningsrelaterte vederlag (dvs. ti prosent av 

overskuddet) dersom overskuddet i foretaket som det er investert i, overstiger et nærmere angitt nivå. 

Vederlagene er sammenfallende med tjenestene som ytes. Porteføljeforvalteren innehar 35 prosent av 

egenkapitalen i foretaket som det er investert i. 

De resterende 65 prosent av egenkapitalen, samt alle gjeldsinstrumentene innehas av et stort antall svært spredte 

og urelaterte tredjepartsinvestorer. Porteføljeforvalteren kan fjernes uten at det angis noen grunn ved en enkel 

flertallsbeslutning blant de andre investorene. 

Porteføljeforvalteren får betalt et fast og inntjeningsrelatert vederlag som er sammenfallende med de tjenestene 

som ytes. Godtgjørelsen gjør at interessene til fondsforvalteren er sammenfallende med interessene til de andre 

investorene om å øke verdien av fondet. Porteføljeforvalteren er eksponert for variabilitet med hensyn til 

avkastning fra aktivitetene til fondet fordi denne innehar 35 prosent av egenkapitalen, og fra sin godtgjørelse.  
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Selv om driften skjer innenfor parametrene fastsatt i prospektet til foretaket som det er investert i, har 

porteføljeforvalteren for øyeblikket mulighet til å treffe investeringsbeslutninger som i betydelig grad påvirker 

avkastningen fra vedkommende foretak — tilbakekallingsrettigheter som innehas av de andre investorene 

tillegges liten vekt i analysen fordi disse rettighetene innehas av et stort antall svært spredte investorer. I dette 

eksempelet legger porteføljeforvalteren større vekt på sin eksponering for variabilitet med hensyn til avkastning 

av fondet fra sin egenkapitalinteresse, som er underordnet gjeldsinstrumentene. Når forvalteren innehar 35 

prosent av egenkapitalen, skaper dette en underordnet eksponering for tap og rettigheter til avkastning fra 

foretaket som det er investert i, som er av slik betydning at det indikerer at porteføljeforvalteren er en 

fullmaktsgiver. Dermed konkluderer porteføljeforvalteren med at denne kontrollerer foretaket som det er 

investert i. 

Eksempel 16 

En beslutningstaker (sponsoren) sponser en «multi-seller conduit», som utsteder kortsiktige gjeldsinstrumenter til 

ikke-nærstående tredjemanns investorer. Denne transaksjonen ble markedsført overfor potensielle investorer som 

en investering i en portefølje av høyt verdsatte eiendeler med mellomlang frist og med minimal eksponering for 

den kredittrisiko som er knyttet til mulig mislighold av utstederne av eiendelene i porteføljen. Ulike 

avhendertjenester selger porteføljer av høyt verdsatte eiendeler med mellomlang frist til «conduit».  

Hver av disse avhender porteføljen av eiendeler som den selger til «conduit» og forvalter fordringer ved 

mislighold for et markedsbasert forvaltningshonorar. Hver avhender gir også vern mot førstegangstap mot 

kredittap fra sin eiendelsportefølje gjennom for høy sikkerhetsstillelse av eiendelene overført til «conduit». 

Sponsoren fastsetter vilkårene til «conduit» og forvalter driften av «conduit» for et markedsbasert honorar. 

Honoraret er sammenfallende med tjenestene som ytes. Sponsoren godkjenner de selgere som tillates å selge til 

«conduit», godkjenner hvilke eiendeler som skal kjøpes inn av «conduit», og treffer beslutninger om 

finansieringen av «conduit». Sponsoren må opptre i alle investorenes beste interesser. 

Sponsor har rett til all restavkastning fra «conduit», og sørger også for kredittforbedrings- og likviditetsordninger 

for «conduit». Kredittforbedringen som sponsor gir, dekker tap på opptil fem prosent av alle eiendelene til 

«conduit», etter at tap er dekket av avhenderne. Likviditetsordningene blir ikke forskuttert mot misligholdte 

eiendeler. Investorene innehar ingen reelle rettigheter som vil kunne påvirke sponsors 

beslutningstakingsmyndighet. 

Selv om sponsor får betalt et markedsbasert honorar for sine tjenester som er sammenfallende med de tjenestene 

som ytes, er sponsor eksponert for variabilitet med hensyn til avkastning fra aktivitetene til «conduit» på grunn 

av sin rett til all restavkastning fra «conduit» og at det sørges for kredittforbedrings- og likviditetsordninger (dvs. 

«conduit» er eksponert for likviditetsrisiko ved å benytte kortsiktige gjeldsinstrumenter til å finansiere eiendeler 

med mellomlang frist). Selv om hver av avhenderne innehar beslutningstakingsrettigheter som påvirker verdien 

av eiendelene til «conduit», har sponsor utvidet beslutningstakingsmyndighet som for øyeblikket gir denne 

mulighet til å styre de aktivitetene som i mest betydelig grad påvirker avkastningen til «conduit» [dvs. sponsor 

har fastsatt vilkårene til «conduit», og har rett til å treffe beslutninger om eiendelene (godkjenne de eiendelene 

som kjøpes inn og avhenderne for disse eiendelene) og finansieringen av «conduit» (som det regelmessig må 

finnes ny investering for)]. Retten til restavkastning av «conduit» og ytelse av kredittforbedrings- og 

likviditetsordninger utsetter sponsor for variabilitet med hensyn til avkastning fra de av aktivitetene til «conduit» 

som er forskjellige fra aktivitetene til de andre investorene. Derfor indikerer denne eksponeringen at sponsor er 

en fullmaktsgiver, og sponsor kan dermed konkludere med at denne kontrollerer «conduit». Sponsors plikt til å 

opptre i alle investorers beste interesse er ikke til hinder for at sponsor kan være en fullmaktsgiver. 

 Forhold til andre parter 

B73  Når det skal vurderes om det foreligger kontroll, skal en investor ta i betraktning arten av sitt forhold til andre 

parter, og om disse andre partene opptrer på investors vegne (dvs. de er «de facto» fullmektiger). Avgjørelsen av 

om andre parter opptrer som «de facto» fullmektiger krever skjønn, der ikke bare arten av forholdet skal tas i 

betraktning, men også hvordan disse partene samhandler med hverandre og med investoren. 

B74  Et slikt forhold trenger ikke innebære noen kontraktsregulert ordning. En part er en «de facto» fullmektig når 

investor eller de som styrer aktivitetene til investor har mulighet til å instruere vedkommende part til å opptre på 

investors vegne. Under disse omstendighetene skal investor ta i betraktning beslutningstakingsrettighetene til sin 

«de facto» fullmektig og dennes indirekte eksponering for, eller rettigheter til, variabel avkastning gjennom den 

«de facto» fullmektigen sammen med sine egne når det skal vurderes om det foreligger kontroll over et foretak 

som det er investert i. 

B75  Nedenfor følger eksempler på slike andre parter som etter arten av sitt forhold kan opptre som «de facto» 

fullmektiger for investor: 

a)  investorens nærstående parter,   
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b)  en part som mottok sin interesse i foretaket som det er investert i, som en overføring eller et lån fra investor,  

c)  en part som har avtalt å ikke selge, overføre eller belaste sine interesser i foretaket som det er investert i, uten 

investors forutgående godkjenning (med unntak for situasjoner der investor og den annen part har rett til 

forutgående godkjenning, og disse rettighetene er basert på gjensidig avtalte vilkår mellom villige, 

uavhengige parter), 

d)  en part som ikke kan finansiere sine operasjoner uten uprioritert finansiell støtte fra investor,  

e)  et foretak som det er investert i, der flertallet av medlemmene i foretakets styrende organer eller 

nøkkelpersoner i ledelsen er de samme som hos investor,  

f)  en part som har et nært forretningsmessig forhold til investor, for eksempel forholdet mellom et profesjonell 

tjenesteyter og en av dennes betydelige klienter. 

 Kontroll over nærmere angitte eiendeler 

B76  En investor skal ta i betraktning om denne behandler en del av et foretak som det er investert i, som et separat 

foretak, og dersom dette er tilfellet, om investor kontrollerer dette foretaket. 

B77  En investor skal behandle en del av et foretak som det er investert i, som et separat foretak dersom, og bare 

dersom, følgende betingelser er oppfylt: 

 Nærmere angitte eiendeler i foretaket som det er investert i (og eventuelle tilknyttede kredittforbedringer), er den 

eneste kilden til betaling for nærmere angitte forpliktelser i, eller nærmere angitte andre interesser i, 

vedkommende foretak. Andre parter enn dem med den angitte forpliktelsen har ingen rettigheter eller plikter 

knyttet til de nærmere angitte eiendelene eller til restkontantstrømmer fra disse eiendelene. I realiteten kan ikke 

noe av avkastningen fra de nærmere angitte eiendelene benyttes av det gjenværende foretaket som det er investert 

i, og ingen av forpliktelsene til det skjønnsmessige separate foretaket kan utbetales fra eiendelene til det 

gjenværende foretak. Dermed er alle eiendelene og forpliktelsene samt all egenkapital i dette separate foretaket i 

realiteten helt atskilt fra resten av foretaket som det er investert i. Et slikt separat foretak kalles ofte for en «silo». 

B78  Når betingelsen i B77 er oppfylt, skal en investor identifisere de aktivitetene som i betydelig grad påvirker 

avkastningen fra det separate foretaket og hvordan disse aktivitetene blir styrt, for å vurdere om investor har makt 

over denne delen av foretaket som det er investert i. Når investor skal vurdere om denne har kontroll over det 

separate foretaket, skal investor også ta i betraktning om denne er eksponert for eller har rettigheter til variabel 

avkastning fra sitt engasjement i det separate foretaket, og har mulighet til å bruke sin makt over denne delen av 

foretaket som det er investert i, til å påvirke størrelsen på investors avkastning. 

B79  Dersom investor kontrollerer det separate foretaket, skal investor konsolidere denne delen av foretaket som det er 

investert i. I dette tilfellet skal andre parter utelukke denne delen av foretaket som det er investert i, når de 

vurderer om det foreligger kontroll over, og ved konsolideringen av, vedkommende foretak. 

 Løpende vurdering 

B80  En investor skal vurdere på nytt om denne kontrollerer et foretak som det er investert i, dersom fakta og 

omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i ett eller flere av de tre elementene som angår kontroll i  

nr. 7. 

B81  Dersom det foreligger en endring i hvordan makt over et foretak som det er investert i, kan utøves, må denne 

endringen gjenspeiles i hvordan en investor vurderer sin makt over vedkommende foretak. For eksempel kan 

endringer i beslutningstakingsrettigheter bety at de relevante aktivitetene ikke lenger blir styrt ved stemmeretter, 

men i stedet ved at andre avtaler, for eksempel kontrakter, gir én eller flere andre parter mulighet til for 

øyeblikket å styre de relevante aktivitetene. 

B82  En hendelse kan føre til at en investor oppnår eller mister makt over et foretak som det er investert i, uten at 

investor er involvert i denne hendelsen. En investor kan for eksempel oppnå makt over et foretak som det er 

investert i, på grunn av beslutningstakingsrettigheter som innehas av én eller flere andre parter og som tidligere 

hindret investor i å kontrollere vedkommende foretak, har utløpt. 

B83  En investor skal også ta i betraktning endringer som påvirker dennes eksponering for, eller rettigheter til, variabel 

avkastning fra sitt engasjement i et foretak som det er investert i. En investor som for eksempel har makt over et 

foretak som det er investert i, kan tape kontroll over vedkommende foretak dersom investors rett til å få 

avkastning eller bli eksponert for forpliktelser, opphører fordi investor ikke lenger oppfyller nr. 7 b) (f.eks. 

dersom en kontrakt om å motta inntjeningsrelaterte vederlag blir avsluttet). 

B84  En investor skal ta i betraktning om vurderingen om hvorvidt investoren opptrer som fullmektig eller 

fullmaktsgiver, er endret. Endringer i det generelle forholdet mellom investor og andre parter kan bety at en 

investor ikke lenger opptrer som fullmektig, selv om denne tidligere har opptrådt som fullmektig, og omvendt. 

Dersom det for eksempel skjer endringer i rettighetene til investor eller til andre parter, skal investor vurdere på 

nytt sin status som fullmaktsgiver eller fullmektig.  
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B85  En investors første vurdering av kontroll eller av sin status som fullmaktsgiver eller fullmektig vil ikke endres 

bare på grunn av en endring i markedsforholdene (f.eks. en endring i avkastningen fra foretaket som det er 

investert i, drevet fram av markedsforholdene), med mindre endringen i markedsforhold endrer ett eller flere av 

de tre elementene angående kontroll i nr. 7 eller endringer i det generelle forholdet mellom en fullmaktsgiver og 

en fullmektig. 

REGNSKAPSKRAV 

 Konsolideringsprinsipper 

B86  Konsernregnskap 

a)  kombinerer like poster som eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekter, kostnader og kontantstrømmer i 

morforetaket med de tilsvarende postene i datterforetakene,  

b)  eliminerer den balanseførte verdien av morforetakets investering i hvert av datterforetakene og morforetakets 

andel av egenkapital i hvert av datterforetakene (IFRS 3 forklarer hvordan eventuell tilknyttet goodwill skal 

regnskapsføres),  

c)  eliminerer fullt ut konserninterne eiendeler og forpliktelser, egenkapital, inntekter, kostnader og 

kontantstrømmer knyttet til transaksjoner mellom foretak i konsernet (fortjeneste og tap som følger av 

konserninterne transaksjoner som blir innregnet i eiendeler, for eksempel beholdninger og anleggsmidler, blir 

eliminert fullt ut). Konserninterne tap kan indikere et tap ved verdifall som krever innregning i 

konsernregnskapet. IAS 12: «Inntektsskatt» får anvendelse på midlertidige differanser som oppstår ved 

eliminering av fortjeneste og tap som resultat av konserninterne transaksjoner. 

 Ensartede regnskapsprinsipper 

B87  Dersom et foretak i konsernet anvender andre regnskapsprinsipper enn de som er vedtatt for konsernregnskapet 

for like transaksjoner og hendelser under lignende forhold, foretas det hensiktsmessige justeringer i 

konsernforetakenes finansregnskap ved utarbeidingen av konsernregnskapet for å sikre samsvar med konsernets 

regnskapsprinsipper. 

 Måling 

B88  Et foretak inkluderer et datterforetaks inntekter og kostnader i konsernregnskapet fra det tidspunktet foretaket 

oppnår kontroll og fram til tidspunktet da foretakets kontroll over datterforetaket opphører. Datterforetakets 

inntekter og kostnader er basert på verdien av de eiendeler og forpliktelser som er innregnet i konsernregnskapet 

på overtakelsestidspunktet. Eksempelvis er avskrivninger som er innregnet i konsernregnskapets totalresultat 

etter overtakelsestidspunktet, basert på den virkelige verdien av de tilknyttede avskrivbare eiendelene som er 

innregnet i konsernregnskapet på overtakelsestidspunktet. 

 Potensielle stemmeretter 

B89  Når det foreligger potensielle stemmeretter eller andre derivater som inneholder potensielle stemmeretter, skal 

andelen av resultatet og endringer i egenkapital henført morforetaket og ikke-kontrollerende eierinteresser ved 

utarbeiding av konsernregnskap fastsettes utelukkende på grunnlag av eksisterende eierandeler, og gjenspeiler 

ikke en mulig utøvelse eller konvertering av potensielle stemmeretter og andre derivater, med mindre B90 

kommer til anvendelse. 

B90  Under noen omstendigheter har et foretak i realiteten en eksisterende eierandel som følge av en transaksjon som 

for øyeblikket gir foretaket tilgang til avkastningen tilknyttet en eierandel. Under slike omstendigheter blir den 

andelen som tildeles foretaket samt ikke-kontrollerende eierinteresser ved utarbeiding av konsernregnskapet, 

fastsatt ved at det tas hensyn til den eventuelle utøvelsen av disse potensielle stemmerettene og andre derivater 

som for øyeblikket gir foretaket tilgang til avkastningen. 

B91  IFRS 9 får ikke anvendelse på interesser i datterforetak som er konsolidert. Når instrumenter som inneholder 

potensielle stemmeretter for øyeblikket og i realiteten gir tilgang til avkastningen tilknyttet en eierandel i et 

datterforetak, er slike instrumenter ikke underlagt kravene i IFRS 9. I alle andre tilfeller blir instrumenter som 

inneholder potensielle stemmeretter i et datterforetak, regnskapsført i samsvar med IFRS 9. 

 Rapporteringstidspunkt 

B92  Finansregnskapet til morforetaket og dets datterforetak som benyttes ved utarbeiding av konsernregnskapet, skal 

ha samme rapporteringstidspunkt. Når slutten av rapporteringsperioden til morforetaket og et datterforetak er 

forskjellige, utarbeider datterforetaket for konsolideringsformål ekstra finansiell informasjon for det samme 

tidspunktet som finansregnskapet til morforetaket, slik at morforetaket skal kunne konsolidere datterselskapets 

finansielle informasjon, med mindre dette ikke er praktisk mulig.  
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B93  Dersom det ikke er praktisk mulig å gjøre dette, skal morforetaket konsolidere datterselskapets finansielle 

informasjon ved hjelp av datterforetakets nyeste finansregnskap, justert for virkningene av betydelige 

transaksjoner eller hendelser som skjer mellom tidspunktet for disse finansregnskapene og tidspunktet for 

konsernregnskapet. I alle tilfeller skal forskjellen mellom tidspunktet for datterforetakets finansregnskap og 

tidspunktet for konsernregnskapet ikke være mer enn tre måneder, og lengden på rapporteringsperiodene og 

eventuelle forskjeller mellom tidspunktene for finansregnskapene skal være de samme fra en periode til den 

neste. 

 Ikke-kontrollerende eierinteresser 

B94  Et foretak skal henføre resultatet, samt hver enkelt komponent i andre inntekter og kostnader, til eiere av 

morforetaket og til ikke-kontrollerende eierinteresser. Foretaket skal også henføre totalresultatet til morforetakets 

eiere og til de ikke-kontrollerende eierinteressene, selv om dette medfører et underskudd hos de ikke-

kontrollerende eierinteressene. 

B95  Dersom et datterforetak har utestående kumulative preferanseaksjer som eies av ikke-kontrollerende 

eierinteresser og er klassifisert som egenkapital, skal morforetaket beregne sin andel av resultatet etter en 

justering for utbyttet av slike aksjer, enten det er vedtatt å utdele utbytte eller ikke. 

 Endringer i andelen som innehas av ikke-kontrollerende eierinteresser 

B96  Når den andelen av egenkapitalen som innehas av ikke-kontrollerende eierinteresser endres, skal et foretak 

justere den balanseførte verdien av de kontrollerende og ikke-kontrollerende eierinteressene for å gjenspeile 

endringene i deres relative eierinteresser i datterforetaket. Foretaket skal innregne direkte i egenkapitalen alle 

forskjeller mellom det beløp som de ikke-kontrollerende eierinteressene justeres for, og den virkelige verdien av 

det vederlaget som betales eller mottas, og henføre dette til morforetakets eiere. 

 Tap av kontroll 

B97  Et morforetak kan tape kontroll over et datterforetak gjennom to eller flere avtaler (transaksjoner). I noen tilfeller 

kan det imidlertid være omstendigheter som innebærer at flere slike avtaler bør regnskapsføres som én enkelt 

transaksjon. Når det skal fastsettes hvorvidt avtalene skal regnskapsføres som én enkelt transaksjon, skal 

morforetaket vurdere alle avtalevilkårene samt deres økonomiske virkninger. Én eller flere av følgende faktorer 

kan tyde på at morforetaket bør regnskapsføre disse avtalene som én transaksjon: 

a)  Avtalene er inngått på samme tid, eller i forventning om at de øvrige avtalene inngås. 

b)  Avtalene utgjør én enkelt transaksjon som er utformet for å oppnå en samlet forretningsmessig virkning. 

c)  Forekomsten av én enkelt avtale er avhengig av at det foreligger minst én annen avtale. 

d)  Én enkelt avtale er ikke økonomisk berettiget dersom den vurderes isolert, men er økonomisk berettiget når 

den vurderes i sammenheng med andre avtaler. Et eksempel på dette er at aksjer som avhendes, prises under 

markedsverdi, og dette kompenseres for gjennom en etterfølgende avhending over markedsverdi. 

B98  Dersom et morforetak taper kontroll over et datterforetak, skal morforetaket 

a)  fraregne 

i)  datterforetakets eiendeler (herunder eventuell goodwill) og forpliktelser til deres balanseførte verdi på 

tidspunktet da morforetaket tapte kontroll, og  

ii)  den balanseførte verdien av eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser i det tidligere datterforetaket på 

tidspunktet da morforetaket tapte kontroll (herunder eventuelle komponenter i andre inntekter og 

kostnader som kan henføres til disse interessene), 

b)  innregne 

i)  den virkelige verdien av det vederlaget som eventuelt er mottatt for transaksjonen, hendelsen eller 

omstendighetene som medførte tap av kontroll, 

ii)  dersom transaksjonen, hendelsen eller omstendigheten som medførte tap av kontroll, innebærer en 

fordeling av datterforetakets aksjer til eiere i deres egenskap av eiere, denne fordelingen, og   
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iii)  eventuelle investeringer som er beholdt i det tidligere datterforetaket til deres virkelige verdi på 

tidspunktet da morforetaket tapte kontroll, 

c)  omklassifisere til resultatet, eller overføre direkte til opptjent egenkapital dersom dette kreves av andre IFRS-

er, beløpet innregnet i andre inntekter og kostnader i tilknytning til datterforetaket på det grunnlaget som er 

beskrevet i B99,  

d)  innregne eventuelle differanser som følger av dette, som gevinst eller tap i det resultatet som kan henføres til 

morforetaket. 

B99  Dersom et morforetak taper kontroll over et datterforetak, skal morforetaket regnskapsføre alle beløp som 

tidligere er innregnet i andre inntekter og kostnader som gjelder dette datterforetaket, på samme grunnlag som 

ville vært påkrevd dersom morforetaket hadde avhendet de tilknyttede eiendelene eller forpliktelsene direkte. 

Dersom en gevinst eller et tap som tidligere var innregnet i andre inntekter eller kostnader, ville blitt 

omklassifisert til resultatet ved avhendingen av de tilknyttede eiendelene eller forpliktelsene, skal morforetaket 

derfor omklassifisere tapet eller gevinsten fra egenkapitalen til resultatet (som en omklassifiseringsjustering) når 

det taper kontroll over datterforetaket. Dersom en verdireguleringsreserve som tidligere var innregnet i andre 

inntekter eller kostnader, ville blitt overført direkte til opptjent egenkapital ved avhending av eiendelen, skal 

morforetaket overføre verdireguleringsreserven direkte til opptjent egenkapital når det taper kontroll over 

datterforetaket. 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS, og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre 

delene av denne IFRS. 

IKRAFTTREDELSE 

C1  Et foretak skal anvende denne IFRS på årsregnskap som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en tidligere periode, skal det opplyse om dette og 

samtidig anvende IFRS 11, IFRS 12, IAS 27: «Separat finansregnskap» og IAS 28 (som endret i 2011). 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

C2  Et foretak skal anvende denne IFRS med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil», unntatt i de tilfeller som er angitt i C3–C6. 

C3  Når denne IFRS anvendes for første gang, kreves det ikke at et foretak foretar justeringer av regnskapsføringen av 

sitt engasjement med enten  

a)  foretak som tidligere ble konsolidert i samsvar med IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» og 

SIC-12: «Konsolidering — foretak for særskilte formål» og, i samsvar med denne IFRS, fortsatt blir 

konsolidert, eller  

b)  foretak som tidligere ikke ble konsolidert i samsvar med IAS 27 og SIC-12 og, i samsvar med denne IFRS, 

fortsatt ikke blir konsolidert. 

C4  Når anvendelsen av denne IFRS for første gang fører til at en investor konsoliderer et foretak som det er investert 

i, som ikke ble konsolidert i samsvar med IAS 27 og SIC-12, skal investor  

a)  dersom foretaket som det er investert i, er en virksomhet (som definert i IFRS 3), måle eiendelene, 

forpliktelsene og de ikke-kontrollerende eierinteressene i dette foretaket, som tidligere ikke ble konsolidert, på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse, som om vedkommende foretak hadde vært konsolidert (og dermed 

anvendt regnskapsføring av overtakelsen i samsvar med IFRS 3) fra tidspunktet da investor fikk kontroll over 

vedkommende foretak på grunnlag av kravene i denne IFRS, 

b)  dersom foretaket som det er investert i, ikke er en virksomhet (som definert i IFRS 3), måle eiendelene, 

forpliktelsene og de ikke-kontrollerende eierinteressene i dette foretaket som tidligere ikke ble konsolidert, på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse, som om vedkommende foretak hadde vært konsolidert (og anvendt 

overtakelsesmetoden som beskrevet i IFRS 3 uten å innregne noe goodwill for foretaket som det er investert i) 

fra tidspunktet da investor fikk kontroll over vedkommende foretak på grunnlag av kravene i denne IFRS. Alle 

forskjeller mellom beløpene for eiendeler, forpliktelser og ikke-kontrollerende eierinteresser som er innregnet, 

samt den tidligere balanseførte verdien av investors engasjement i foretaket som det er investert i, skal 

innregnes som en tilsvarende justering av åpningsbalansen for egenkapitalen,  

c)  dersom måling av eiendeler, forpliktelser og ikke-kontrollerende eierinteresser i et foretak som det er investert 

i, i samsvar med a) eller b) ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8), skal investor    
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i)  dersom foretaket som det er investert i, er en virksomhet, anvende kravene i IFRS 3. Det skjønnsmessig 

anslåtte overtakelsestidspunktet skal være begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelse av IFRS 3 

er praktisk mulig for, noe som kan være inneværende periode,  

ii)  dersom foretaket som det er investert i, ikke er en virksomhet, anvende overtakelsesmetoden som beskrevet 

i IFRS 3 uten at det innregnes goodwill for foretaket som det er investert i, på det skjønnsmessig anslåtte 

overtakelsestidspunktet. Det skjønnsmessig anslåtte overtakelsestidspunktet skal være begynnelsen av den 

tidligste perioden som anvendelse av IFRS 3 er praktisk mulig for, noe som kan være inneværende periode. 

Investor skal innregne alle forskjeller mellom beløpet for eiendeler, forpliktelser og ikke-kontrollerende 

eierinteresser innregnet på det skjønnsmessig anslåtte overtakelsestidspunktet og alle tidligere innregnede beløp 

fra sitt engasjement, som en justering av egenkapitalen for vedkommende periode. I tillegg skal investor gi 

sammenligningsinformasjon og andre opplysninger i samsvar med IAS 8. 

C5  Når førstegangsanvendelse av denne IFRS fører til at en investor ikke lenger konsoliderer et foretak som det er 

investert i, og som tidligere ble konsolidert i samsvar med IAS 27 (som endret i 2008) og SIC-12, skal investor 

måle sin beholdte interesse i foretaket som det er investert i, på tidspunktet for førstegangsanvendelse, til det beløp 

som det ville vært målt til dersom kravene i denne IFRS hadde vært i kraft da investor ble involvert i, eller tapte 

kontroll over, foretaket som det er investert i. Dersom måling av den beholdte interessen ikke er praktisk mulig 

(som definert i IAS 8), skal investor anvende kravene i denne IFRS for regnskapsføring av tapet av kontroll ved 

begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelse av denne IFRS er praktisk mulig for, som godt kan være 

inneværende periode. Investor skal innregne alle forskjeller mellom det tidligere innregnede beløpet for eiendeler, 

forpliktelser og ikke-kontrollerende eierinteresser og den balanseførte verdien av investors engasjement i foretaket 

som det er investert i, som en justering av egenkapitalen for vedkommende periode. I tillegg skal investor gi 

sammenligningsinformasjon og andre opplysninger i samsvar med IAS 8. 

C6  Nr. 23, 25, B94 og B96–B99 var endringer av IAS 27 foretatt i 2008, som ble videreført i IFRS 10. Bortsett fra når 

et foretak anvender C3, skal foretaket anvende kravene i disse numrene på følgende måte: 

a)  Et foretak skal ikke omarbeide noen henføring av resultatet for rapporteringsperioder før det anvendte 

endringen i B94 for første gang. 

b)  Kravene i nr. 23 og i B96 om regnskapsføring av endringer i eierandeler i et datterforetak etter å ha oppnådd 

kontroll, får ikke anvendelse på endringer som skjedde før et foretak anvendte disse endringene for første 

gang. 

c)  Et foretak skal ikke omarbeide den balanseførte verdien av en investering i et tidligere datterforetak dersom 

foretaket tapte kontroll før foretaket anvendte endringene i nr. 25 og i B97–B99 for første gang. I tillegg skal et 

foretak ikke omberegne eventuelle gevinster eller tap ved tap av kontroll over et datterforetak som har oppstått 

før endringene i nr. 25 og i B97–B99 ble anvendt for første gang. 

Henvisninger til IFRS 9 

C7  Dersom et foretak anvender denne IFRS, men ennå ikke anvender IFRS 9, skal enhver henvisning i denne IFRS til 

IFRS 9 forstås som en henvisning til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

OPPHEVING AV ANDRE IFRS-er 

C8  Denne IFRS erstatter kravene knyttet til konsernregnskap i IAS 27 (som endret i 2008). 

C9  Denne IFRS erstatter også SIC-12: «Konsolidering — foretak for særskilte formål». 

Vedlegg D 

Endringer av andre IFRS-er 

I dette vedlegg fastsettes endringer i andre IFRS-er som er en følge av et Styret utstedte denne IFRS. Et foretak skal 

anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Dersom et 

foretak anvendte denne IFRS på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden. 

Endrede numre vises med ny tekst understreket og opphevet tekst gjennomstreket.  
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IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

D1  Nytt nr. 39I skal lyde: 

39I  Ved IFRS 10 : «Konsernregnskap» og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble 

nr. 31, B7, C1, D1, D14 og D15 endret og D31 tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

D2  I vedlegg B skal B7 lyde: 

B7  En førstegangsbruker skal anvende følgende krav i IFRS 10 fremadrettet fra tidspunktet for overgang til 

IFRS-er: 

a)  kravet i B94 om at totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til de ikke-kontrollerende 

eierinteressene, selv om dette medfører et underskudd hos de ikke-kontrollerende eierinteressene, 

b)  kravene i nr. 23 og i B93 om regnskapsføring av endringer i morforetakets eierandeler i et 

datterforetak som ikke medfører tap av kontroll, og 

c)  kravene i B97-B99 om regnskapsføring av tap av kontroll over et datterforetak, og de tilknyttede 

kravene i nr. 8A i IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet». 

 Dersom en førstegangsbruker imidlertid velger å anvende IFRS 3 med tilbakevirkende kraft på tidligere 

virksomhetssammenslutninger, skal han også anvende IFRS 10 i samsvar med C1 i denne IFRS. 

D3  I vedlegg C skal C1 lyde: 

C1  En førstegangsbruker kan velge ikke å anvende IFRS 3 med tilbakevirkende kraft på tidligere 

virksomhetssammenslutninger (virksomhetssammenslutninger som skjedde før tidspunktet for 

overgang til IFRS-er). Dersom en førstegangsbruker imidlertid omarbeider en 

virksomhetssammenslutning for at den skal være i samsvar med IFRS 3, skal førstegangsbrukeren 

omregne alle senere virksomhetssammenslutninger og dessuten anvende IFRS 10 fra samme tidspunkt. 

En førstegangsbruker som for eksempel velger å omregne en virksomhetssammenslutning som fant sted 

30. juni 20X6, skal omregne alle virksomhetssammenslutninger som fant sted mellom 30. juni 20X6 og 

tidspunktet for overgang til IFRS-er, og skal dessuten anvende IFRS 10 fra 30. juni 20X6. 

IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

D4  Nytt nr. 63A skal lyde: 

63A  Ved IFRS 10: «Konsernregnskap» og IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 5 og vedlegg A endret. 

Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

I vedlegg A skal fotnoten til definisjonen av «aksjebasert betalingsordning» lyde: 

*  Et «konsern» defineres i vedlegg A til IFRS 10: «Konsernregnskap» som et «morforetak og alle 

dets datterforetak» sett fra det rapporterende foretakets overordnede morforetaks perspektiv. 

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

D5  Nr. 7 og nytt nr. 64E skal lyde: 

7  Veiledningen i IAS 10: «Konsernregnskap» skal benyttes til å identifisere det overtakende foretaket — 

det foretaket som oppnår kontroll over et annet foretak, dvs. det overtatte foretaket. Dersom en 

virksomhetssammenslutning har skjedd, men anvendelsen av veiledningen i IFRS 10 ikke klart 

indikerer hvilket av de sammensluttende foretakene som er det overtakende foretaket, skal faktorene i 

B14─B18 tas hensyn til ved denne avgjørelsen.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/577 

 

64E  Ved IFRS 10, utstedt i mai 2011, ble nr. 7, B13, B63 e) og vedlegg A endret. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 10. 

D6  [Ikke relevant for krav] 

D7  I vedlegg A utgår definisjonen av «kontroll». 

D8  I vedlegg B skal B13 og B63 e) lyde: 

B13  Veiledningen i IFRS 10: «Konsernregnskap» skal benyttes til å identifisere det overtakende foretaket 

— det foretaket som oppnår kontroll over det overtatte foretaket. Dersom en 

virksomhetssammenslutning har skjedd, men anvendelsen av veiledningen i IFRS 10 ikke klart 

indikerer hvilket av de sammensluttende foretakene som er det overtakende foretaket, skal faktorene i 

B14─B18 tas hensyn til ved denne avgjørelsen. 

B63  Eksempler på andre IFRS-er som gir veiledning om etterfølgende måling og regnskapsføring for 

anskaffede eiendeler og overtatte eller påløpte forpliktelser i en virksomhetssammenslutning: 

a)  … 

e)  IFRS 10 gir veiledning om regnskapsføring av endringer i et morforetaks eierandeler i et 

datterforetak etter at det er oppnådd kontroll. 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

D9  Nr. 3 a) og nytt 44O skal lyde: 

3  Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». I noen tilfeller tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak 

regnskapsfører en interesse i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet i henhold til IAS 39, og i disse tilfellene ......... . 

44O  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3 endret. Et 

foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i november 2009) 

D10  Nytt nr. 8.1.2 skal lyde: 

8.1.2  Ved IFRS 10: «Konsernregnskap» og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 

2011, ble C8 endret og overskriften over C18 og C18–C23 opphevet. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

D11  I vedlegg C oppheves C18 og C19 og overskriftene over C18 og C19, og C8 skal lyde: 

C83  Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet som 

regnskapsføres i samsvar med IAS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». I noen tilfeller tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak 

regnskapsfører en interesse i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet i henhold til IAS 39 og IFRS 9, og i disse tilfellene ......... . 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i oktober 2010) 

D12  Nr. 3.2.1 og nytt nr. 7.1.2 skal lyde: 

3.2.1  I konsernregnskap anvendes nr. 3.2.2–3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 og B3.2.1–B3.2.17 på konsernnivå. 

Derfor konsoliderer et foretak først alle datterforetak i samsvar med IFRS 10 : 

«Konsernregnskap» og anvender deretter disse numrene på konsernet. 
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7.1.2  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3.2.1, B3.2.1–

B3.2.3, B4.3.12 c), B5.7.15, C11 og C30 endret og C23—C28 og tilknyttede overskrifter opphevet. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

D13  I vedlegg B endres B3.2.1–B3.2.3 og B5.7.15: 

 I B3.2.1 utgår «(herunder eventuelle SPE-er)» i den første boksen i flytdiagrammet. 

B3.2.2  Situasjonen som er beskrevet i nr. 3.2.4 b) (der et foretak beholder en kontraktsregulert rett til å motta 

kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen, men påtar seg en kontraktsregulert plikt til å betale 

kontantstrømmene til én eller flere mottakere), foreligger for eksempel dersom foretaket er et fond, og 

utsteder til investorer økonomiske interesser i de underliggende finansielle eiendelene som foretaket 

eier og betjener disse finansielle eiendelene. I så fall oppfyller de finansielle eiendelene kravene til 

fraregning dersom betingelsene i nr. 3.2.5 og 3.2.6 er oppfylt. 

B3.2.3  Ved anvendelsen av nr. 3.2.5 kan den finansielle eiendelen for eksempel ha sitt opphav i foretaket, eller 

foretaket kan være et konsern som inkluderer et datterforetak som har anskaffet den finansielle 

eiendelen og videresender kontantstrømmer til ikke-nærstående tredjemannsinvestorer. 

B5.7.15  Følgende er eksempler på eiendelsspesifikk inntjeningsrisiko: 

a)  … 

b)  en forpliktelse utstedt av et strukturert foretak med følgende egenskaper: Foretaket er et juridisk 

frittstående foretak slik at eiendelene i foretaket er helt atskilt til fordel for foretakets investorer, 

selv i tilfelle av konkurs. Foretaket deltar ikke i noen andre transaksjoner og eiendelene i foretaket 

kan ikke pantsettes. Foretaket utbetaler bare beløp til foretakets investorer dersom de atskilte 

eiendelene genererer kontantstrømmer. Derfor … 

D14  I vedlegg C oppheves C23 og C24, og overskriftene over C23, og C11 og C30 skal lyde: 

C11 3 Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a)  Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» 

eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen 

tilfeller tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en interesse i et 

datterforetak, tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i henhold til IFRS 9, og i 

disse tilfellene ......... . 

C30 4 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med 

følgende unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». I noen tilfeller tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak 

regnskapsfører en interesse i et datterforetak, tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet i henhold til IFRS 9, og i disse tilfellene ......... . 

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». 

D15  Nr. 4 og 123 endres, og nytt nr. 139H skal lyde: 

4  Denne standard får ikke anvendelse på strukturen og innholdet i delårsregnskap utarbeidet i samsvar 

med IAS 34: «Delårsrapportering». Nr. 15-35 får imidlertid anvendelse på slike finansregnskap. Denne 

standard får i samme omfang anvendelse på alle foretak, herunder de som presenterer konsernregnskap i 

samsvar med IFRS 10 : «Konsernregnskap» og de som presenterer separate finansregnskap i samsvar 

med IAS 27: «Separat finansregnskap». 

123  Som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper, foretar ledelsen ulike vurderinger i tillegg 

til vurderinger som innebærer estimater, som kan ha betydelig innvirkning på beløpene som foretaket 

innregner i finansregnskapet. Ledelsen foretar for eksempel vurderinger ved avgjørelser om   
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a)  … 

b)  når praktisk talt all betydelige risiko og alle betydelige fordeler ved eierskap av finansielle eiendeler 

og leide eiendeler overdras til andre foretak, og  

c)  hvorvidt visse salg av varer i praksis er finansieringsordninger og derfor ikke gir inntekter. 

d) [Opphevet] 

139H  Ved IFRS 10 og IFRS 12, utstedt i mai 2011, ble nr. 4, 119, 123 og 124 endret. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 12. 

IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer» 

D16  Nr. 42B endres, og nytt nr. 57 skal lyde: 

42B  Endringer i eierandeler i et datterforetak som ikke medfører tap av kontroll, for eksempel ved at et 

morforetak senere kjøper eller selger datterforetakets egenkapitalinstrumenter, regnskapsføres som 

egenkapitaltransaksjoner (se IFRS 10: «Konsernregnskap»). Derfor … 

57  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 37, 38 og 42B 

endret og nr. 50 b) opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og 

IFRS 11. 

IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 

D17  [Ikke relevant for krav] 

D18  Nr. 19, 45 og 46 endres, og nytt nr. 60F skal lyde: 

19  Denne standard tillater også at et frittstående foretak som utarbeider finansregnskap eller et foretak som 

utarbeider separat finansregnskap i samsvar med IAS 27: «Separat finansregnskap» presenterer sitt 

finansregnskap i en hvilken som helst valuta (eller flere valutaer). Dersom … 

45  Innarbeiding av en utenlandsk virksomhets resultater og finansielle stilling i det rapporterende 

foretakets resultater og finansielle stilling foretas etter vanlige konsolideringsprinsipper, for eksempel 

eliminering av konserninterne saldoer og konserninterne transaksjoner i et datterforetak (se IFRS 10: 

«Konsernregnskap»). En konsernintern … 

46  Når en utenlandsk virksomhets finansregnskap er utarbeidet per et annet tidspunkt enn det 

rapporterende foretakets finansregnskap, utarbeider den utenlandske virksomheten ofte 

tilleggsberetninger per samme tidspunkt som det rapporterende foretakets finansregnskap. Når dette 

ikke gjøres, tillater IFRS 10 at et annet tidspunkt benyttes, forutsatt at forskjellen ikke er større enn tre 

måneder og at det foretas justeringer for virkningene av eventuelle betydelige transaksjoner eller andre 

hendelser som skjer mellom de forskjellige tidspunktene. I slike tilfeller omregnes den utenlandske 

virksomhetens eiendeler og forpliktelser til valutakursen ved slutten av rapporteringsperioden for den 

utenlandske virksomheten. Det foretas justeringer for betydelige valutakursendringer fram til slutten av 

rapporteringsperioden for det rapporterende foretakets balansedag i samsvar med IFRS 10. Samme 

framgangsmåte … 

60F  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3 b), 8, 11, 18, 19, 

33, 44–46 og 48A endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 

11. 

IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» 

D19  Nr. 3 skal lyde: 

3 Denne standard krever at det opplyses om forhold til nærstående parter, transaksjoner og 

mellomværender, herunder forpliktelser, i konsernregnskapet og i det separate finansregnskapet 

til et morforetak eller investorer med felles kontroll over eller betydelig innflytelse på et foretak 

som det er investert i, som presenteres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap» eller IAS 27: 

«Separat finansregnskap». Denne standard gjelder også for individuelle finansregnskap.  
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I nr. 9 utgår definisjonene av «kontroll», «felles kontroll» og «betydelig innflytelse», og følgende setning 

tilføyes: 

Begrepene «kontroll», «felles kontroll» og «betydelig innflytelse» er definert i IFRS 10, IFRS 11: 

«Felleskontrollerte ordninger» og IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet» og benyttes i denne standard i de betydningene som går fram av disse IFRS-ene. 

Nytt nr. 28A skal lyde: 

28A  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3, 9, 11 b), 15, 19 

b) og e) og 25 endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10, IFRS 11 og 
IFRS 12. 

IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» 

D20  I IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» utgår kravene i forbindelse med konsernregnskap og 

flyttes til IFRS 10 der dette er relevant. Kravene til regnskapsføring av og opplysninger om separate 

finansregnskap blir værende i IAS 27, tittelen endres til «Separat finansregnskap», de gjenværende numrene får 

nye fortløpende numre, virkeområdet justeres og andre redaksjonelle endringer foretas. De gjenværende kravene 

til regnskapsføring og opplysning i IAS 27 (som endret i 2011) blir også ajourført for å gjenspeile veiledningen i 

IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 og IAS 28 (som endret i 2011). Nærmere opplysninger om plasseringen av numre i 

IAS 27 (som endret i 2008) finnes i sammenligningstabellen i IAS 27 (som endret i 2011). 

IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

D21  Nr. 4 a) og nytt nr. 97I skal lyde: 

4 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». I noen tilfeller tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører 

en interesse i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i 

henhold til IAS 39, og i disse tilfellene ......... . 

97I  Ved IFRS 10 og IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 4 a) og AG29 endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

D22  I vedlegget skal AG29 lyde: 

AG29  I konsernregnskap presenterer et foretak ikke-kontrollerende eierinteresser — dvs. andre parters 

interesser i egenkapital og inntekter til foretakets datterforetak — i samsvar med IAS 1 og IFRS 10. Når 

et finansielt … 

IAS 33: «Resultat per aksje» 

D23  Nr. 4 og nytt nr. 74B skal lyde: 

4 Når et foretak presenterer både konsernregnskap og separat finansregnskap utarbeidet i 

samsvar med henholdsvis IFRS 10: «Konsernregnskap» og IAS 27: «Separat finansregnskap», 

trenger opplysningene som kreves av denne standard, bare presenteres på grunnlag av 

konsolidert informasjon. Et foretak … 

74B  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 4, 40 og A11 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

D24  Nr. 4 a) og nytt nr. 140H skal lyde: 

4  Denne standard får anvendelse på finansielle eiendeler klassifisert som 

a)  datterforetak, som definert i IFRS 10: «Konsernregnskap», 

b)  …  
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140H  Ved IFRS 10 og IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 4, overskriften over nr. 12 h) og nr. 12 h) endret. 

Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

D25  [Ikke relevant for krav] 

IAS 38: «Immaterielle eiendeler». 

D26  Nr. 3 e) og nytt nr. 130F skal lyde: 

3  Dersom en annen standard fastsetter hvordan en bestemt type immateriell eiendel skal regnskapsføres, 

skal et foretak anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Denne standard får for 

eksempel ikke anvendelse på følgende: 

a)  … 

e)  Finansielle eiendeler som definert i IAS 32. Innregning og måling av enkelte finansielle eiendeler 

omhandles av IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» og IAS 28: 

«Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». 

f)  … 

130F  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3 e) endret. Et 

foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (endret i oktober 2009) 

D27  Nr. 2 a) og nr. 15 endres, og nytt nr. 103P skal lyde: 

2 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». Foretak skal imidlertid anvende denne standard på en interesse i et 

datterforetak, i et tilknyttet foretak eller i felleskontrollert virksomhet som i samsvar med 

IAS 27 eller IAS 28 eller IAS 31 regnskapsføres i henhold til denne standard. … 

15  I konsernregnskap kommer nr. 16-23 og AG34–AG52 i vedlegg A til anvendelse på konsernnivå. 

Derfor konsoliderer et foretak først alle datterforetak i samsvar med IFRS 10, og anvender deretter 

nr. 16-23 og AG34–AG52 i vedlegg A på konsernet. 

103P  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 2 a), 15, AG3, 

AG36-AG38 og AG41 a) endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og 

IFRS 11. 

D28  I vedlegg A skal AG36–AG38 lyde: 

 I AG36 utgår «(herunder eventuelle SPE-er)» i den første boksen i flytdiagrammet. 

AG37  Situasjonen som er beskrevet i nr. 18 b) (der et foretak beholder en kontraktsregulert rett til å motta 

kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen, men påtar seg en kontraktsregulert plikt til å betale 

kontantstrømmene til én eller flere mottakere), foreligger for eksempel dersom foretaket er et fond, og 

utsteder til investorer økonomiske interesser i de underliggende finansielle eiendelene som foretaket 

eier og betjener disse finansielle eiendelene. I så fall oppfyller de finansielle eiendelene kravene til 

fraregning dersom betingelsene i nr. 19 og 20 er oppfylt. 

AG38  Ved anvendelsen av nr. 19 kan den finansielle eiendelen for eksempel ha sitt opphav i foretaket, eller 

foretaket kan være et konsern som inkluderer et datterforetak som har anskaffet den finansielle 

eiendelen og videresender kontantstrømmer til ikke-nærstående tredjemanninvestorer. 
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IFRIC 5: «Rettigheter til andeler i stengnings-, rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond» 

D29  Under «Henvisninger» utgår oppføringene for IAS 27 og IAS 31, oppføringen for IAS 28 endres til «IAS 28: 

«Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet»» og oppføringer for IFRS 10: 

«Konsernregnskap» og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» tilføyes. 

 Nr. 8 og nytt nr. 14B skal lyde: 

8  Innskyteren skal fastsette om han har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over fondet 

under henvisning til IFRS 10, IFRS 11 og IAS 28. Dersom dette er tilfellet, skal innskyteren 

regnskapsføre sin andel i fondet i samsvar med nevnte standarder. 

14B  Ved IFRS 10 og IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 8 og 9 endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IFRIC 17: «Utdelinger av ikke-kontante eiendeler til eierne» 

D30  Under «Henvisninger» tilføyes en oppføring for IFRS 10: «Konsernregnskap». 

Nr. 7 og nytt nr. 19 skal lyde: 

7  I samsvar med nr. 5 får denne tolkning ikke anvendelse når et foretak deler ut noen av sine eierandeler i 

et datterforetak, men beholder kontroll over datterforetaket. Foretaket som foretar utdelingen som fører 

til at foretaket innregner en ikke-kontrollerende eierinteresse i sitt datterselskap, skal regnskapsføre 

utdelingen i samsvar med IFRS 10. 

19  Ved IFRS 10, utstedt i mai 2011, ble nr. 7 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 10. 
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 11 

Felleskontrollerte ordninger 

FORMÅL 

1 Formålet med denne IFRS er å fastsette prinsipper for finansiell rapportering av foretak som har en 

interesse i ordninger som kontrolleres i fellesskap (dvs. felleskontrollerte ordninger). 

 Oppfylling av standardens formål 

2  For å oppfylle formålet i nr. 1 definerer denne IFRS «felles kontroll» og krever at et foretak som er en part i en 

«felleskontrollert ordning», skal fastslå typen av felleskontrollert ordning der foretaket er involvert, ved å vurdere 

foretakets rettigheter og plikter og å regnskapsføre disse rettighetene og pliktene i samsvar med typen av 

felleskontrollert ordning. 

VIRKEOMRÅDE 

3 Denne IFRS skal anvendes av alle foretak som er part i en felleskontrollert ordning. 

FELLESKONTROLLERTE ORDNINGER 

4 En felleskontrollert ordning er en ordning der to eller flere parter har felles kontroll. 

5 En felleskontrollert ordning har følgende kjennetegn: 

a) Partene er bundet av en kontraktsregulert ordning (se B2–B4). 

b) Den kontraktsregulerte ordningen gir to eller flere av disse partene felles kontroll over den 

felleskontrollerte ordningen (se nr. 7–13). 

6 En felleskontrollert ordning er enten en felleskontrollert driftsordning eller en felleskontrollert virksomhet. 

 Felles kontroll 

7 «Felles kontroll» er den avtalte delingen av kontroll over en felleskontrollert ordning, som bare foreligger 

når beslutninger om relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom de partene som deler kontrollen. 

8  Et foretak som er part i en felleskontrollert ordning, skal vurdere om den kontraktsregulerte ordningen i fellesskap 

gir alle parter, eller en gruppe av partene, kontroll over den felleskontrollerte ordningen. Alle parter, eller en 

gruppe av partene, kontrollerer den felleskontrollerte ordningen i fellesskap når de må opptre sammen for å styre 

de aktivitetene som i betydelig grad påvirker avkastningen fra ordningen (dvs. de relevante aktivitetene). 

9  Når det er fastslått at alle parter, eller en gruppe av partene, har felles kontroll over den felleskontrollerte 

ordningen, foreligger felles kontroll bare når beslutninger om de relevante aktivitetene krever enstemmighet blant 

de partene som i fellesskap har kontroll over ordningen. 

10  I en felleskontrollert ordning er det ingen enkeltstående part som kontrollerer ordningen alene. En part med felles 

kontroll over en felleskontrollert ordning kan hindre at noen av de andre partene, eller en gruppe av parter, 

kontrollerer ordningen. 

11  En ordning kan være en felleskontrollert ordning selv om ikke alle partene i den har felles kontroll over ordningen. 

Denne IFRS skiller mellom parter som har felles kontroll over en felleskontrollert ordning (driftsansvarlige eller 

deltakere i felleskontrollert virksomhet) og parter som deltar i, men ikke har felles kontroll over, en 

felleskontrollert ordning. 

12  Et foretak vil måtte anvende skjønn når det skal vurdere om alle parter, eller en gruppe av partene, har felles 

kontroll over en felleskontrollert ordning. Et foretak skal foreta denne vurderingen ved å ta i betraktning alle fakta 

og omstendigheter (se B5–B11). 

13  Dersom fakta og omstendigheter endres, skal et foretak vurdere på nytt om det fremdeles har felles kontroll over 

den felleskontrollerte ordningen. 

 Typer av felleskontrollerte ordninger 

14 Et foretak skal slå fast hvilken type felleskontrollert ordning det er involvert i. Klassifiseringen av en 

felleskontrollert ordning som en felleskontrollert driftsordning eller en felleskontrollert virksomhet 

avhenger av rettighetene og pliktene til partene i ordningen.  
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15 En «felleskontrollert driftsordning» er en felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll 

over ordningen, har rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til ordningen. Disse 

partene kalles «driftsansvarlige». 

16 En «felleskontrollert virksomhet» er en felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll over 

ordningen, har rett til ordningens netto eiendeler. Disse partene kalles «deltakere i felleskontrollert 

virksomhet». 

17  Et foretak skal anvende skjønn når det skal vurdere om en felleskontrollert ordning er en felleskontrollert 

driftsordning eller en felleskontrollert virksomhet. Et foretak skal fastslå hvilken type felleskontrollert ordning det 

er involvert i ved å ta i betraktning sine rettigheter og plikter som oppstår av ordningen. Et foretak vurderer sine 

rettigheter og plikter ved å ta i betraktning strukturen til og den juridiske formen på den felleskontrollerte 

ordningen, de vilkårene som er avtalt mellom partene i den kontraktsregulerte ordningen og, der dette er relevant, 

andre fakta og omstendigheter (se B12–B33). 

18  Enkelte ganger er partene bundet av en rammeavtale som setter opp de generelle kontraktsvilkårene for 

gjennomføringen av én eller flere aktiviteter. Rammeavtalen kan fastsette at partene oppretter ulike former for 

felleskontrollerte ordninger for å håndtere særlige aktiviteter som utgjør en del av rammeavtalen. Selv om disse 

felleskontrollerte ordningene er knyttet til den samme rammeavtalen, kan typen av ordning være forskjellig dersom 

partenes rettigheter og plikter er forskjellige når de skal gjennomføre de ulike aktivitetene som omhandles i 

rammeavtalen. Følgelig kan felleskontrollerte driftsordninger og felleskontrollerte virksomheter eksistere side om 

side når partene gjennomfører ulike aktiviteter som utgjør en del av den samme rammeavtalen. 

19  Dersom fakta og omstendigheter endres, skal et foretak vurdere på nytt om typen av felleskontrollert ordning som 

det er involvert i, er endret. 

FINANSREGNSKAP FOR PARTER I EN FELLESKONTROLLERT ORDNING 

 Felleskontrollerte driftsordninger 

20 En driftsansvarlig skal innregne følgende i tilknytning til sin interesse i en felleskontrollert driftsordning: 

a) sine eiendeler, herunder sin andel av eiendeler som holdes i fellesskap,  

b) sine forpliktelser, herunder sin andel av forpliktelser som pådras i fellesskap,  

c) sine inntekter fra salget av sin andel i produksjonen som oppstår av den felleskontrollerte 

driftsordningen,  

d) sin andel av inntektene fra salget av produksjonen fra den felleskontrollerte driftsordningen, og  

e) sine kostnader, herunder sin andel av kostnader som pådras i fellesskap.  

21  En driftsansvarlig skal regnskapsføre de eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader som er knyttet til sin 

interesse i en felleskontrollert driftsordning i samsvar med de IFRS-er som får anvendelse på disse bestemte 

eiendelene, forpliktelsene, inntektene og kostnadene. 

22  Regnskapsføring av transaksjoner som for eksempel salg, overføring eller kjøp av eiendeler mellom et foretak og 

en felleskontrollert driftsordning der foretaket er driftsansvarlig, er nærmere omhandlet i B34–B37. 

23  En part som er deltaker i, men ikke har felles kontroll over, en felleskontrollert driftsordning, skal også 

regnskapsføre sin interesse i ordningen i samsvar med nr. 20–22 dersom vedkommende part har rettigheter til 

eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til den felleskontrollerte driftsordningen. Dersom en part som er 

deltaker i, men ikke har felles kontroll over, en felleskontrollert driftsordning, ikke har rettigheter til eiendelene og 

ansvar for forpliktelsene knyttet til denne felleskontrollerte driftsordningen, skal denne parten regnskapsføre sin 

interesse i den felleskontrollerte driftsordningen i samsvar med de IFRS-ene som er relevante for denne interessen. 

 Felleskontrollerte virksomheter 

24 En deltaker i en felleskontrollert virksomhet skal innregne sin interesse i en felleskontrollert virksomhet 

som en investering, og regnskapsføre denne investeringen ved hjelp av egenkapitalmetoden i samsvar med 

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet», med mindre foretaket er unntatt 

fra å anvende egenkapitalmetoden slik det er angitt i den nevnte standarden. 

25  En part som deltar i, men ikke har felles kontroll over, en felleskontrollert virksomhet, skal regnskapsføre sin 

interesse i ordningen i samsvar med IFRS 9: «Finansielle instrumenter», med mindre vedkommende part har 

betydelig innflytelse over den felleskontrollerte virksomheten, og i så fall skal denne regnskapsføre den i samsvar 

med IAS 28 (som endret i 2011). 
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SEPARAT FINANSREGNSKAP 

26 I sitt separate finansregnskap skal en driftsansvarlig eller en deltaker i felleskontrollert virksomhet 

regnskapsføre sin interesse i  

a) en felleskontrollert driftsordning i samsvar med nr. 20–22,  

b) en felleskontrollert virksomhet i samsvar med nr. 10 i IAS 27: «Separat finansregnskap». 

27 I sitt separate finansregnskap skal en part som deltar i, men ikke har felles kontroll over, en 

felleskontrollert ordning, regnskapsføre sin interesse i  

a) en felleskontrollert driftsordning i samsvar med nr. 23,  

b) en felleskontrollert virksomhet i samsvar med IFRS 9, med mindre vedkommende foretak har betydelig 

innflytelse på den felleskontrollerte virksomheten, og i så fall anvende nr. 10 i IAS 27 (som endret i 

2011). 

Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. 

Felleskontrollert ordning En ordning der to eller flere parter har felles kontroll. 

Felles kontroll Den avtalte delingen av kontroll over en ordning, som bare foreligger når 

beslutninger om de relevante aktivitetene krever enstemmighet mellom partene 

som deler kontroll. 

Felleskontrollert driftsordning En felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll over 

ordningen, har rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til 

den felleskontrollerte ordningen. 

Driftsansvarlig En part i en felleskontrollert driftsordning som har felles kontroll over denne 

felleskontrollerte driftsordningen. 

Felleskontrollert virksomhet En felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll over 

ordningen, har rettigheter til ordningens nettoeiendeler. 

Deltaker i en felleskontrollert 

virksomhet 

En part i en felleskontrollert virksomhet som har felles kontroll over 

vedkommende felleskontrollerte virksomhet. 

Part i en felleskontrollert ordning Et foretak som deltar i en felleskontrollert ordning, uansett om vedkommende 

foretak har felles kontroll over ordningen eller ikke. 

Separat foretak En separat identifiserbar finansiell struktur, herunder én eller flere separate 

juridiske enheter som er juridisk anerkjente, uansett om disse enhetene er egne 

rettssubjekter. 

Følgende begreper er definert i IAS 27 (som endret i 2011), IAS 28 (som endret i 2011) eller IFRS 10: 

«Konsernregnskap», og benyttes i denne IFRS med de betydninger som er fastsatt i disse IFRS-ene: 

– kontroll over et foretak som det er investert i 

– egenkapitalmetoden 

– makt 

– beskyttelsesrettigheter 

– relevante aktiviteter 

– separat finansregnskap 

– betydelig innflytelse 
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Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. Det beskriver anvendelsen av nr. 1-27, og har samme rettslige status 

og samme rettsvirkning som de andre delene av denne IFRS. 

B1  Eksemplene i dette vedlegg beskriver hypotetiske situasjoner. Selv om enkelte sider av eksemplene kan 

forekomme i faktiske situasjoner, vil alle relevante fakta og omstendigheter omkring et bestemt mønster av fakta 

måtte evalueres ved anvendelse av IFRS 11. 

FELLESKONTROLLERTE ORDNINGER 

 Kontraktsregulert ordning (nr. 5) 

B2  Kontraktsregulerte ordninger kan dokumenteres på flere måter. En håndhevbar kontraktsregulert ordning er ofte, 

men ikke alltid, skriftlig, normalt i form av en kontrakt eller dokumenterte diskusjoner mellom partene. 

Lovfestede ordninger kan også føre til håndhevbare avtaler, enten alene eller i tilknytning til kontrakter mellom 

partene. 

B3  Når felleskontrollerte ordninger er strukturert ved et separat foretak (se B19–B33), vil den kontraktsregulerte 

ordningen, eller enkelte sider av den kontraktsregulerte ordningen, i enkelte tilfeller være innarbeidet i artiklene, 

vedtektene eller statuttene til det separate foretaket. 

B4  Den kontraktsregulerte ordningen setter opp vilkårene for partenes deltakelse i aktiviteten som en avtalens 

gjenstand. Den kontraktsregulerte ordningen omhandler generelt saker som  

a)  formålet med, aktiviteten til og varigheten av den felleskontrollerte ordningen,  

b)  hvordan medlemmene i styret eller i et tilsvarende styringsorgan i den felleskontrollerte ordningen blir 

oppnevnt,  

c)  beslutningstakingsprosessen, dvs. hvilke saker som krever beslutninger fra partene, partenes stemmeretter og 

det nødvendige nivået når det gjelder støtte til disse sakene. Beslutningstakingsprosessen som gjenspeiles i 

den kontraktsregulerte ordningen, fastsetter felles kontroll over den felleskontrollerte ordningen (se B5–B11),  

d)  kapital eller andre bidrag som kreves fra partene,  

e)  hvordan partene deler eiendeler, forpliktelser, inntekter, kostnader eller resultatet knyttet til den 

felleskontrollerte ordningen. 

 Felles kontroll (nr. 7–13) 

B5  Når det skal vurderes om et foretak har felles kontroll over en felleskontrollert ordning, skal et foretak først 

vurdere om alle partene, eller en gruppe av partene, kontrollerer ordningen. IFRS 10 definerer kontroll, og skal 

benyttes til å avgjøre om alle partene, eller en gruppe av partene, er eksponert for eller har rettigheter til variabel 

avkastning fra sitt engasjement i ordningen, og har evne til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over 

ordningen. Når alle parter, eller en gruppe av partene, samlet må anses å kunne styre de aktivitetene som i 

betydelig grad påvirker avkastningen fra ordningen (dvs. de relevante aktivitetene), kontrollerer partene 

ordningen i fellesskap. 

B6  Etter å ha konkludert med at alle partene, eller en gruppe av partene, i fellesskap kontrollerer den 

felleskontrollerte ordningen, skal et foretak vurdere om det har felles kontroll over ordningen. Felles kontroll 

foreligger bare når beslutninger om de relevante aktivitetene krever enstemmighet blant partene som i fellesskap 

kontrollerer den felleskontrollerte ordningen. Vurderingen av om den felleskontrollerte ordningen er underlagt 

felles kontroll av alle parter eller av en gruppe av partene, eller kontrollert av én av partene alene, kan kreve 

skjønn. 

B7  Enkelte ganger kan beslutningstakingsprosessen som er avtalt mellom partene i den kontraktsregulerte ordningen, 

implisitt føre til felles kontroll. To parter etablerer for eksempel en felleskontrollert ordning der hver av partene 

har 50 prosent av stemmerettene, og den kontraktsregulerte ordningen mellom dem fastsetter at minst 51 prosent 

av stemmerettene er nødvendig for å treffe beslutninger om de relevante aktivitetene. I dette tilfellet har partene 

implisitt avtalt at de har felles kontroll over den felleskontrollerte ordningen fordi beslutninger om de relevante 

aktivitetene ikke kan treffes uten at begge parter samstemmer.  
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B8  Under andre omstendigheter krever den kontraktsregulerte ordningen en minsteandel av stemmerettene for å fatte 

beslutninger om de relevante aktivitetene. Når denne minsteandelen av stemmerettene kan oppnås ved flere 

kombinasjoner av parter som stemmer sammen, er dette ikke en felleskontrollert ordning, med mindre den 

kontraktsregulerte ordningen angir hvilke parter (eller kombinasjon av parter) som det kreves enstemmighet av 

for beslutninger om de relevante aktivitetene til den felleskontrollerte ordningen. 

E k s e m p l e r  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 1 

Tre parter etablerer en felleskontrollert ordning: A har 50 prosent av stemmerettene i ordningen, B har 30 prosent 

og C har 20 prosent. Den kontraktsregulerte ordningen mellom A, B og C fastsetter at minst 75 prosent av 

stemmerettene kreves for å treffe beslutninger om de relevante aktivitetene til den felleskontrollerte ordningen. 

Selv om A kan blokkere enhver beslutning, kontrollerer ikke denne den felleskontrollerte ordningen fordi dette er 

avhengig av at B er enig. Vilkårene i deres kontraktsregulerte ordning som krever minst 75 prosent av 

stemmerettene for å treffe beslutninger om de relevante aktivitetene, innebærer at A og B har felles kontroll over 

den felleskontrollerte ordningen fordi beslutninger om de relevante aktivitetene til ordningen ikke kan treffes 

uten at både A og B er enige. 

Eksempel 2 

En felleskontrollert ordning har tre parter: A har 50 prosent av stemmerettene i ordningen, og B og C har hver 25 

prosent. Den kontraktsregulerte ordningen mellom A, B og C fastsetter at minst 75 prosent av stemmerettene 

kreves for å treffe beslutninger om de relevante aktivitetene til ordningen. Selv om A kan blokkere enhver 

beslutning, kontrollerer ikke A denne ordningen fordi dette er avhengig av at enten B eller C er enig. I dette 

eksemplet kontrollerer A, B og C ordningen i fellesskap. Det er imidlertid flere enn én kombinasjon av parter 

som kan samstemme for å oppnå 75 prosent av stemmerettene (dvs. enten A og B eller A og C). For å være en 

felleskontrollert ordning i en slik situasjonen, vil den kontraktsregulerte ordningen mellom partene måtte 

spesifisere hvilken kombinasjon av parter som kreves for å oppnå enstemmighet ved beslutninger om de 

relevante aktivitetene i ordningen. 

Eksempel 3 

Det er etablert en felleskontrollert ordning der A og B hver har 35 prosent av stemmerettene i ordningen, og der 

de gjenværende 30 prosentene er svært spredte. Beslutninger om de relevante aktivitetene krever godkjenning av 

et flertall av stemmerettene. A og B har bare felles kontroll over ordningen dersom den kontraktsregulerte 

ordningen spesifiserer at beslutninger om de relevante aktivitetene til ordningen krever at både A og B er enige. 

B9  Kravet til enstemmighet betyr at enhver part med felles kontroll over den felleskontrollerte ordningen kan 

forhindre at de andre partene, eller en gruppe av partene, treffer ensidige beslutninger (om de relevante 

aktivitetene) uten samtykke fra vedkommende part. Dersom kravet om samstemmighet bare gjelder beslutninger 

som gir en part beskyttelsesrettigheter og ikke beslutninger om de relevante aktivitetene i en ordning, er 

vedkommende part ikke en part med felles kontroll over ordningen. 

B10  En kontraktsregulert ordning kan omfatte bestemmelser om tvisteløsning, for eksempel voldgift. Disse 

bestemmelsene kan tillate at det fattes beslutninger dersom det ikke foreligger enstemmighet blant de av partene 

som har felles kontroll. Selv om det foreligger slike bestemmelser, hindrer ikke det at ordningen blir 

felleskontrollert og følgelig at den er en felleskontrollert ordning. 

  Vurdering av felles kontroll 
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B11  Når en ordning faller utenfor virkeområdet for IFRS 11, regnskapsfører et foretak sin interesse i ordningen i 

samsvar med relevante IFRS-er, for eksempel IFRS 10, IAS 28 (som endret i 2011) eller IFRS 9. 

TYPER AV FELLESKONTROLLERTE ORDNINGER (NR. 14–19) 

B12  Felleskontrollerte ordninger blir opprettet for en rekke ulike formål (for eksempel som en måte for partene å dele 

utgifter og risiko, eller som en måte å gi parter tilgang til ny teknologi eller nye markeder), og kan opprettes ved 

hjelp av en rekke ulike strukturer og juridiske former. 

B13  Enkelte felleskontrollerte ordninger krever ikke at den aktiviteten som er gjenstand for ordningen, drives som et 

separat foretak. Andre ordninger involverer imidlertid etablering av et separat foretak. 

B14  Klassifiseringen av felleskontrollerte ordninger som kreves av denne IFRS, avhenger av partenes rettigheter og 

plikter som oppstår av ordningen i den ordinære virksomheten. Denne IFRS klassifiserer felleskontrollerte 

ordninger som enten felleskontrollert driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter. Når et foretak har 

rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til ordningen, er ordningen en felleskontrollert 

driftsordning. Når et foretak har rettigheter til nettoeiendelene i ordningen, er ordningen en felleskontrollert 

virksomhet. B16–B33 fastsetter hvilken vurdering et foretak utfører for å avgjøre om det har en interesse i en 

felleskontrollert driftsordning eller en interesse i en felleskontrollert virksomhet. 

 Klassifisering av en felleskontrollert ordning 

B15  Som nevnt i B14 krever klassifiseringen av felleskontrollerte ordninger at partene vurderer sine rettigheter og 

plikter som oppstår av ordningen. Når et foretak foretar denne vurderingen, skal det ta i betraktning følgende: 

a)  den felleskontrollerte ordningens struktur (se B16–B21),  

b)  når den felleskontrollerte ordningen er strukturert gjennom et separat foretak,  

i)  den juridiske formen til det separate foretaket (se B22–B24),  

ii)  vilkårene i den kontraktsregulerte ordningen (se B25–B28), og  

iii)  der dette er relevant, andre fakta og omstendigheter (se B29–B33). 

 Den felleskontrollerte ordningens struktur 

 Felleskontrollerte ordninger som ikke er strukturert gjennom et separat foretak 

B16  En felleskontrollert ordning som ikke er strukturert gjennom et separat foretak, er en felleskontrollert 

driftsordning. I slike tilfeller fastsetter den kontraktsregulerte ordningen partenes rettigheter til eiendelene og 

ansvar for forpliktelsene knyttet til ordningen, samt partenes rettigheter til tilsvarende inntekter og ansvar for 

tilsvarende kostnader. 

B17  Den kontraktsregulerte ordningen beskriver ofte arten av de aktivitetene som er ordningens gjenstand og hvordan 

partene har til hensikt å utføre disse aktivitetene i fellesskap. Partene i en felleskontrollert ordning kan for 

eksempel avtale å framstille et produkt sammen, der hver part har ansvar for en særlig oppgave og der hver part 

benytter sine egne eiendeler og pådrar seg sin egne forpliktelser. Den kontraktsregulerte ordningen kan også angi 

hvordan inntekter og kostnader som er felles for partene, skal deles mellom dem. I et slikt tilfelle innregner hver 

driftsansvarlig i sitt finansregnskap de eiendelene og forpliktelsene som benyttes til den særlige oppgaven, og 

innregner sin del av inntektene og kostnadene i samsvar med den kontraktsregulerte ordningen. 

B18  I andre tilfeller kan partene i en felleskontrollert ordning for eksempel avtale å dele og drive en eiendel sammen. 

I slike tilfeller fastsetter den kontraktsregulerte ordningen partenes rettigheter til eiendelen som drives i 

fellesskap, og hvordan produksjon eller inntekter fra eiendelen og driftsutgifter deles mellom partene. Hver 

driftsansvarlig regnskapsfører sin del av den felles eiendelen og sin avtalte del av eventuelle forpliktelser, og 

innregner sin del av produkter, inntekter og kostnader i samsvar med den kontraktsregulerte ordningen. 

 Felleskontrollerte ordninger som er strukturert gjennom et separat foretak 

B19  En felleskontrollert ordning der eiendelene og forpliktelsene som er knyttet til ordningen, holdes i et separat 

foretak, kan enten være en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning.  
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B20  Om en part er driftsansvarlig eller deltaker i felleskontrollert virksomhet, avhenger av partens rettigheter til 

eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til den felleskontrollerte ordningen som holdes i det separate 

foretaket. 

B21  Som fastsatt i B15 må partene, når de har strukturert en felleskontrollert ordning i et separat foretak, vurdere om 

den juridiske formen på det separate foretaket, vilkårene i den kontraktsregulerte ordningen og, der dette er 

relevant, andre fakta og omstendigheter, gir dem  

a)  rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til ordningen (dvs. ordningen er en 

felleskontrollert driftsordning), eller 

b)  rettigheter til nettoeiendelene i ordningen (dvs. ordningen er en felleskontrollert virksomhet). 

Klassifisering av en felleskontrollert ordning: Vurdering av partenes rettigheter og plikter som oppstår 

av ordningen 

 

 Den juridiske formen på det separate foretaket 

B22  Den juridiske formen på det separate foretaket er relevant når typen av felleskontrollert ordning skal vurderes. 

Den juridiske formen er til støtte i den opprinnelige vurderingen av partenes rettigheter til eiendelene og ansvar 

for forpliktelsene som holdes i det separate foretaket, for eksempel om partene har interesser i eiendelene som 

holdes i det separate foretaket, og om de er ansvarlige for forpliktelsene som holdes i det separate foretaket. 

B23  Partene kan for eksempel drive den felleskontrollerte ordningen gjennom et separat foretak hvis juridiske form 

fører til at det separate foretaket må vurderes for seg selv (dvs. eiendelene og forpliktelsene som holdes i det 

separate foretaket er eiendelene og forpliktelsene til det separate foretaket og ikke partenes eiendeler og 

forpliktelser). I dette tilfellet indikerer vurderingen av de rettigheter og plikter som tillegges partene ved den 

juridiske formen på det separate foretaket, at ordningen er en felleskontrollert virksomhet. De vilkårene som 

partene har avtalt i sin kontraktsregulerte ordning (se B25–B28) og, der dette er relevant, andre fakta og 

omstendigheter (se B29–B33), kan imidlertid overstyre vurderingen av de rettigheter og plikter som er tillagt 

partene ved den juridiske formen på det separate foretaket. 

B24  Vurderingen av de rettigheter og plikter som er tillagt partene ved den juridiske formen på det separate foretaket, 

er tilstrekkelig til å konkludere med at ordningen bare er en felleskontrollert driftsordning dersom partene driver 

den felleskontrollerte ordningen i et separat foretak hvis juridiske form ikke fører til at det skilles mellom partene 

og det separate foretaket (dvs. eiendelene og forpliktelsene som holdes i det separate foretaket er partenes 

eiendeler og forpliktelser). 

 Vurdering av vilkårene i den kontraktsregulerte ordningen 

B25  I mange tilfeller er de rettigheter og plikter som partene har avtalt i den kontraktsregulerte ordningen, 

konsekvente, eller ikke i konflikt, sett i forhold til de rettigheter og plikter som er tillagt partene ved den juridiske 

formen på det separate foretaket som ordningen er strukturert i. 
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B26  I andre tilfeller benytter partene den kontraktsregulerte ordningen til å reversere eller endre de rettigheter og 

plikter som de er tillagt ved den juridiske formen på det separate foretaket som ordningen er strukturert i. 

E k s e m p e l  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 4 

To parter strukturerer en felleskontrollert ordning i et foretak med begrenset ansvar. Hver part har en eierandel på 

50 prosent i foretaket med begrenset ansvar. Bruk av et foretak med begrenset ansvar gjør det mulig å skille 

mellom foretaket og dets eiere, og følgelig er eiendelene og forpliktelsene som holdes i foretaket, eiendelene og 

forpliktelsene til foretaket med begrenset ansvar. I dette tilfellet indikerer vurderingen av de rettigheter og plikter 

som tillegges partene ved den juridiske formen på det separate foretaket at partene har rettigheter til ordningens 

nettoeiendeler. 

Partene endrer imidlertid egenskapene til foretaket gjennom sin kontraktsregulerte ordning slik at hver av partene 

har en interesse i eiendelene til foretaket med begrenset ansvar og hver av partene er ansvarlig for forpliktelsene 

til foretaket med begrenset ansvar i et nærmere angitt forhold. Slike avtalte endringer av egenskapene til et 

foretak kan føre til at en ordning anses som en felleskontrollert driftsordning. 

B27  Følgende tabell sammenligner vanlige vilkår i kontraktsregulerte ordninger for parter i en felleskontrollert 

driftsordning og vanlige vilkår i kontraktsregulerte ordninger for parter i en felleskontrollert virksomhet. 

Eksemplene i kontraktsvilkårene i tabellen nedenfor er ikke uttømmende. 

Vurdering av vilkårene i den kontraktsregulerte ordningen 

 Felleskontrollert driftsordning Felleskontrollert virksomhet 

Vilkårene i den kontraktsregulerte 

ordningen 

Den kontraktsregulerte ordningen 

gir partene i den felleskontrollerte 

ordningen rettigheter til eiendelene 

og ansvar for forpliktelsene knyttet 

til ordningen. 

Den kontraktsregulerte ordningen 

gir partene i den felleskontrollerte 

ordningen rettigheter til 

nettoeiendelene i ordningen (dvs. 

det er det separate foretaket, ikke 

partene, som har rettigheter til 

eiendelene og ansvar for 

forpliktelsene knyttet til 

ordningen). 

Rettigheter til eiendeler Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter at partene i den 

felleskontrollerte ordningen deler 

alle interesser (f.eks. rettigheter, 

eiendomsrett eller eierskap) i 

eiendelene som er knyttet til 

ordningen, i et nærmere angitt 

forhold (f.eks. i forhold til partenes 

eierandeler i ordningen eller i 

forhold til den aktiviteten som 

utføres gjennom ordningen, og som 

er direkte henførbar til disse). 

Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter at eiendelene som er brakt 

inn i ordningen eller senere 

anskaffet av den felleskontrollerte 

ordningen, er ordningens eiendeler. 

Partene har ingen interesser (dvs. 

ingen rettigheter, eiendomsrett eller 

eierskap) i eiendelene til ordningen. 

Ansvar for forpliktelser Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter at partene i den 

felleskontrollerte ordningen deler 

alle forpliktelser, ansvar, utgifter og 

kostnader i et nærmere angitt 

forhold (f.eks. i forhold til partenes 

eierandeler i ordningen eller i 

forhold til den aktiviteten som 

utføres gjennom ordningen, og som 

er direkte henførbar til disse). 

Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter at den felleskontrollerte 

ordningen er ansvarlig for 

ordningens gjeld og forpliktelser. 

Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter at partene i den 

felleskontrollerte ordningen bare er 

ansvarlige sett i forhold til 

ordningen i samme omfang som 

deres respektive investeringer i 

ordningen, eller i samme omfang 

som deres respektive forpliktelser 

til å bidra med ubetalt eller ekstra 

kapital til ordningen, eller begge 

deler. 
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 Felleskontrollert driftsordning Felleskontrollert virksomhet 

 Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter at partene i den 

felleskontrollerte ordningen er 

ansvarlige for krav som framsettes 

av tredjemann. 

Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter at kreditorer i den 

felleskontrollerte ordningen ikke 

har regressrett mot noen av partene 

med hensyn til ordningens gjeld 

eller forpliktelser. 

Inntekter, kostnader, resultat Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter fordeling av inntekter og 

kostnader på grunnlag av den 

relative inntjening hos hver part i 

den felleskontrollerte ordningen. 

Den kontraktsregulerte ordningen 

kan for eksempel fastsette at 

inntekter og kostnader blir fordelt 

på grunnlag av den kapasiteten som 

hver part benytter i et anlegg som 

drives i fellesskap, som kan være 

forskjellig fra partens eierandel i 

den felleskontrollerte ordningen. I 

andre tilfeller kan partene ha avtalt 

å dele overskudd eller underskudd 

knyttet til ordningen på grunnlag av 

et nærmere angitt forhold, for 

eksempel partenes eierandel i 

ordningen. Dette vil ikke være til 

hinder for at ordningen er en 

felleskontrollert driftsordning 

dersom partene har rettigheter til 

eiendelene og ansvar for 

forpliktelsene knyttet til ordningen. 

Den kontraktsregulerte ordningen 

fastsetter hver parts andel i 

resultatet knyttet til ordningens 

aktiviteter. 

Garantier Det kreves ofte at partene i felleskontrollerte ordninger gir garantier til 

tredjemann som for eksempel mottar en tjeneste fra eller yter finansiering 

til den felleskontrollerte ordningen. At det gis slike garantier, eller at 

partene forplikter seg til gi slike garantier, vil ikke i seg selv avgjøre om 

den felleskontrollerte ordningen er en felleskontrollert driftsordning. Den 

egenskapen som avgjør om den felleskontrollerte ordningen er en 

felleskontrollert driftsordning eller en felleskontrollert virksomhet, er om 

partene har ansvar for forpliktelsene knyttet til ordningen (som partene 

helt eller delvis har eller ikke har gitt noen garanti for). 

B28  Når den kontraktsregulerte ordningen spesifiserer at partene har rettigheter til eiendelene og ansvar for 

forpliktelsene som er knyttet til ordningen, er de parter i en felleskontrollert driftsordning, og trenger ikke ta 

hensyn til andre fakta og omstendigheter (nr. B29–B33) for å klassifisere den felleskontrollerte ordningen. 

 Vurdering av andre fakta og omstendigheter 

B29  Når vilkårene i den kontraktsregulerte ordningen ikke spesifiserer at partene har rettigheter til eiendelene og 

ansvar for forpliktelsene knyttet til ordningen, skal partene ta hensyn til andre fakta og omstendigheter for å 

vurdere om ordningen er en felleskontrollert driftsordning eller en felleskontrollert virksomhet. 

B30  En felleskontrollert ordning kan være strukturert i et separat foretak hvis juridiske form innebærer et skille 

mellom partene og det separate foretaket. Kontraktsvilkårene som er avtalt mellom partene, spesifiserer kanskje 

ikke partenes rettigheter til eiendelene og ansvar for forpliktelsene, men en vurdering av andre fakta og 

omstendigheter kan likevel føre til at en slik ordning blir klassifisert som en felleskontrollert driftsordning. Dette 

vil være tilfellet når andre fakta og omstendigheter gir partene rettigheter til eiendelene og ansvar for 

forpliktelsene knyttet til ordningen. 

B31  Når aktivitetene til en ordning i hovedsak er utformet for å framstille produkter til partene, indikerer dette at 

partene har rettigheter til praktisk talt alle de økonomiske fordelene fra eiendelene i ordningen. Partene i slike 

ordninger sikrer ofte sin tilgang til de produktene som ordningene er rettet mot ved å hindre at ordningen selger 

produkter til tredjemann. 
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B32  Virkningen av en ordning med en slik utforming og et slikt formål er at de forpliktelsene som ordningen pådrar 

seg, faktisk blir oppfylt av de kontantstrømmene som mottas fra partene ved deres kjøp av produkter. Når partene 

er den praktisk talt eneste kilden til kontantstrømmer som bidrar til kontinuitet av driften som ordningen gjelder, 

indikerer dette at partene har et ansvar for forpliktelsene knyttet til ordningen. 

E k s e m p e l  p å  a n v e n d e l s e  

Eksempel 5 

To parter strukturerer en felleskontrollert ordning i et foretak med begrenset ansvar (foretak C) der hver av 

partene har en eierandel på 50 prosent. Formålet med ordningen er å framstille materialer som partene trenger til 

sine egne individuelle framstillingsprosesser. Ordningen sikrer at partene driver anlegget som produserer 

materialene etter de kvantitets- og kvalitetsspesifikasjonene som partene har angitt. 

Den juridiske formen på foretak C (et foretak med begrenset ansvar) som aktivitetene utføres ved hjelp av, 

indikerer i utgangspunktet at eiendelene og forpliktelsene som holdes i foretak C, er eiendelene og forpliktelsene 

til foretak C. Den kontraktsregulerte ordningen mellom partene spesifiserer ikke at partene har rettigheter til 

eiendelene eller ansvar for forpliktelsene til foretak C. Dermed indikerer den juridiske formen på foretak C, og 

vilkårene i den kontraktsregulerte ordningen at ordningen er en felleskontrollert virksomhet. 

Men partene skal også ta i betraktning følgende sider av ordningen: 

– Partene avtalte å kjøpe hele produksjonen fra foretak C i et forhold på 50:50. Foretak C kan ikke selge noe av 

produksjonen til tredjemann, med mindre dette blir godkjent av de to partene i ordningen. På grunn av at 

formålet med ordningen er å gi partene de produktene de har behov for, forventes det at slikt salg til 

tredjemann ikke vil være vanlig og heller ikke vesentlig. 

– Prisen på den produksjonen som selges til partene er fastsatt av begge parter til et nivå som er satt for å dekke 

utgiftene ved produksjonen og administrative kostnader som foretak C pådrar seg. På grunnlag av denne 

driftsmodellen er ordningen ment å drives på et nivå der inntekter og utgifter balanserer. 

Ut fra mønsteret foran er følgende fakta og omstendigheter relevante: 

– Partenes plikt til å kjøpe hele produksjonen fra foretak C gjenspeiler den eksklusive avhengigheten hos foretak 

C av partene for generering av kontantstrømmer, og partene har dermed en plikt til å finansiere oppgjøret av 

forpliktelsene til foretak C. 

– Det faktum at partene har rett til hele produksjonen fra foretak C betyr at partene konsumerer, og derfor har 

rett til, alle de økonomiske fordelene fra eiendelene til foretak C. 

Disse faktaene og omstendighetene indikerer at ordningen er en felleskontrollert driftsordning. Konklusjonen 

som gjelder klassifiseringen av den felleskontrollerte ordningen under slike omstendigheter ville ikke endres 

dersom partene, i stedet for å bruke deres del av produksjonen selv i en påfølgende framstillingsprosess, solgte 

sin del av produksjonen til tredjemann. 

Dersom partene endret vilkårene i den kontraktsregulerte ordningen slik at ordningen kunne selge hele eller deler 

av produksjonen til tredjemann, ville dette føre til at foretak C påtar seg risiko for etterspørsel og beholdning 

samt for kredittrisiko. I dette scenarioet ville en slik endring i fakta og omstendigheter kreve en ny vurdering av 

klassifiseringen av den felleskontrollerte ordningen. Slike fakta og omstendigheter ville indikere at ordningen er 

en felleskontrollert virksomhet.  
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B33  Følgende flytdiagram gjenspeiler vurderingen som et foretak foretar for å klassifisere en ordning når den 

felleskontrollerte ordningen er strukturert gjennom et separat foretak: 

Klassifisering av en felleskontrollert ordning strukturert gjennom et separat foretak 

 

FINANSREGNSKAP FOR PARTER I EN FELLESKONTROLLERT ORDNING (NR. 22) 

 Regnskapsføring av salg eller overføring av eiendeler til en felleskontrollert driftsordning 

B34  Når et foretak inngår i en transaksjon med en felleskontrollert driftsordning der foretaket er driftsansvarlig, for 

eksempel salg eller overføring av eiendeler, utfører foretaket transaksjonen med de andre partene i den 

felleskontrollerte driftsordningen, og dermed skal den driftsansvarlige innregne gevinster og tap som følger av en 

slik transaksjon bare i omfang av de andre partenes interesser i den felleskontrollerte driftsordningen. 

B35  Når slike transaksjoner godtgjør en reduksjon i netto realisasjonsverdi av eiendelene som skal selges eller 

overføres til den felleskontrollerte driftsordningen, eller et tap ved verdifall for disse eiendelene, skal disse tapene 

innregnes fullt ut av den driftsansvarlige. 

 Regnskapsføring av kjøp av eiendeler fra en felleskontrollert driftsordning 

B36  Når et foretak inngår i en transaksjon med en felleskontrollert driftsordning der dette er en driftsansvarlig, for 

eksempel ved kjøp av eiendeler, skal foretaket ikke innregne sin andel av gevinster og tap før det videreselger 

disse eiendelene til tredjemann. 

B37  Når slike transaksjoner godtgjør en reduksjon i netto realisasjonsverdi av eiendelene som skal kjøpes eller et tap 

ved verdifall for disse eiendelene, skal en driftsansvarlig innregne sin andel av disse tapene. 
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Vedlegg C 

Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og oppheving av andre IFRS-er 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS, og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre 

delene av denne IFRS. 

IKRAFTTREDELSE 

C1  Et foretak skal anvende denne IFRS på årsregnskap som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en tidligere periode, skal det opplyse om dette 

og samtidig anvende IFRS 10, IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak», IAS 27 (som endret i 

2011) og IAS 28 (som endret i 2011). 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

 Felleskontrollerte virksomheter — overgang fra forholdsmessig konsolidering til egenkapitalmetoden 

C2  Ved endring fra forholdsmessig konsolidering til egenkapitalmetoden skal et foretak innregne sin investering i 

den felleskontrollerte virksomheten ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert. Denne 

opprinnelige investeringen skal måles som summen av de balanseførte verdiene for eiendelene og forpliktelsene 

som foretaket tidligere hadde konsolidert forholdsmessig, herunder eventuell goodwill som oppstår av 

anskaffelsen. Dersom goodwill tidligere tilhørte en større kontantgenererende enhet, eller en gruppe av 

kontantgenererende enheter, skal foretaket fordele goodwill til den felleskontrollerte virksomheten på grunnlag 

av de relative balanseførte verdiene til den felleskontrollerte virksomheten og den kontantgenererende enheten, 

eller gruppen av kontantgenererende enheter, som den tilhørte. 

C3  Åpningsbalansen for investeringen fastsatt i samsvar med C2 anses som estimert anskaffelseskost for 

investeringen ved førstegangsinnregning. Et foretak skal anvende nr. 40–43 i IAS 28 (som endret i 2011) på 

åpningsbalansen for investeringen for å vurdere om det foreligger et verdifall på investeringen, og skal innregne 

ethvert tap ved verdifall som en justering av opptjent egenkapital ved begynnelsen av den tidligste perioden som 

blir presentert. Unntaket som gjelder førstegangsinnregning i nr. 15 og 24 i IAS 12: «Inntektsskatt», får ikke 

anvendelse når foretaket innregner en investering i en felleskontrollert virksomhet som en følge av anvendelsen 

av overgangskravene for felleskontrollerte virksomheter som tidligere ble konsolidert forholdsmessig. 

C4  Dersom alle tidligere forholdsmessig konsoliderte eiendeler og forpliktelser slås sammen, og dette fører til 

negative nettoeiendeler, skal et foretak vurdere om det har juridiske eller underforståtte plikter i tilknytning til de 

negative nettoeiendelene, og dersom dette er tilfellet, skal foretaket innregne den tilsvarende forpliktelsen. 

Dersom foretaket konkluderer med at det ikke har noen juridiske eller underforståtte plikter i tilknytning til de 

negative nettoeiendelene, skal det ikke innregne den tilsvarende forpliktelsen, men justere opptjent egenkapital 

ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert. Foretaket skal opplyse om dette, sammen med sin 

kumulative uinnregnede andel av tap for sine felleskontrollerte virksomheter ved begynnelsen av den tidligste 

perioden som blir presentert og på tidspunktet da denne IFRS blir anvendt for første gang. 

C5  Et foretak skal gi opplysninger i form av en spesifikasjon av de eiendelene og forpliktelsene som er samlet i den 

separate investeringsbalansen ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert. Disse opplysningene 

skal utarbeides samlet for alle felleskontrollerte virksomheter der et foretak anvender overgangskravene 

omhandlet i C2–C6. 

C6  Etter førstegangsinnregning skal et foretak regnskapsføre sin investering i den felleskontrollerte virksomheten 

ved hjelp av egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28 (som endret i 2011). 

 Felleskontrollert driftsordninger — overgang fra egenkapitalmetoden til regnskapsføring av eiendeler og 

forpliktelser 

C7  Ved endring fra egenkapitalmetoden til regnskapsføring av eiendeler og forpliktelser med hensyn til et foretaks 

interesse i en felleskontrollert driftsordning, skal foretaket, ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir 

presentert, fraregne investeringen som tidligere ble regnskapsført ved hjelp av egenkapitalmetoden og alle andre 

poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering i ordningen i samsvar med nr. 38 i IAS 28 (som endret i 

2011), og innregne sin andel av hver av eiendelene og forpliktelsene med hensyn til sin interesse i den 

felleskontrollerte driftsordningen, herunder eventuell goodwill som utgjorde en del av investeringens 

balanseførte verdi. 

C8  Et foretak skal fastsette sin interesse i eiendelene og forpliktelsene knyttet til den felleskontrollerte 

driftsordningen på grunnlag av sine rettigheter og plikter i et nærmere angitt forhold i samsvar med den 

kontraktsregulerte ordningen. Et foretak måler de første balanseførte verdiene av eiendelene og forpliktelsene 

ved å fradele dem fra investeringens balanseførte verdi ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir 

presentert på grunnlag av de opplysningene som ble benyttet av foretaket ved anvendelsen av 

egenkapitalmetoden.  
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C9  Eventuelle forskjeller som oppstår av investeringen som tidligere ble regnskapsført ved hjelp av 

egenkapitalmetoden, sammen med alle andre poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering i 

ordningen i samsvar med nr. 38 i IAS 28 (som endret i 2011), og nettobeløpet for eiendelene og forpliktelsene, 

herunder eventuell goodwill, som ble innregnet, skal  

a)  motregnes mot eventuell goodwill knyttet til investeringen med en eventuell gjenværende forskjell justert mot 

opptjent egenkapital ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert, dersom nettobeløpet for 

eiendelene og forpliktelsene, herunder eventuell goodwill, som er innregnet, er høyere enn investeringen (og 

andre poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering) som ble fraregnet,  

b)  justeres mot opptjent egenkapital ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert, dersom 

nettobeløpet for eiendelene og forpliktelsene, herunder eventuell goodwill, som er innregnet, er lavere enn 

investeringen (og andre poster som utgjorde en del av foretakets nettoinvestering) som ble fraregnet. 

C10  Et foretak som skifter fra egenkapitalmetoden til regnskapsføring av eiendeler og forpliktelser, skal benytte en 

avstemming mellom den investeringen som ble fraregnet og de eiendelene og forpliktelsene som ble innregnet, 

sammen med en eventuell gjenværende forskjell justert mot opptjent egenkapital, ved begynnelsen av den 

tidligste perioden som blir presentert. 

C11  Unntaket som gjelder førstegangsinnregningen i nr. 15 og 24 i IAS 12, får ikke anvendelse når foretaket 

innregner eiendeler og forpliktelser knyttet til sin interesse i en felleskontrollert driftsordning. 

 Overgangsbestemmelser i et foretaks separate finansregnskap 

C12  Et foretak som i samsvar med nr. 10 i IAS 27 i sitt separate finansregnskap tidligere regnskapsførte sin interesse i 

en felleskontrollert driftsordning som en investering til anskaffelseskost eller i samsvar med IFRS 9, skal  

a)  fraregne investeringen og innregne eiendelene og forpliktelsene med hensyn til sin interesse i den 

felleskontrollerte driftsordningen til de beløp som blir fastsatt i samsvar med C7–C9,  

b)  sette opp en avstemming mellom den investeringen som ble fraregnet, og eiendelene og forpliktelsene som 

ble innregnet, sammen med en eventuell gjenværende forskjell justert i opptjent egenkapital, ved begynnelsen 

av den tidligste perioden som blir presentert. 

C13  Unntaket som gjelder førstegangsinnregningen i nr. 15 og 24 i IAS 12 får ikke anvendelse når foretaket innregner 

eiendeler og forpliktelser knyttet til sin interesse i en felleskontrollert driftsordning i sitt separate finansregnskap 

som er en følge av at foretaket anvender overgangskravene for felleskontrollert driftsordninger omhandlet i C12. 

 Henvisninger til IFRS 9 

C14  Dersom et foretak anvender denne IFRS, men ennå ikke anvender IFRS 9, skal enhver henvisning til IFRS 9 

forstås som en henvisning til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

OPPHEVING AV ANDRE IFRS-er 

C15  Denne IFRS erstatter følgende IFRS-er: 

a)  IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» og 

b)  SIC-13: «Felleskontrollerte foretak — ikke-monetære overføringer fra deltakere». 

Vedlegg D 

Endringer av andre IFRS-er 

I dette vedlegg fastsettes endringer i andre IFRS-er som er en følge av at Styret utstedte IFRS 11. Et foretak skal 

anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Dersom et 

foretak anvender IFRS 11 på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden. Endrede 

numre er vist med ny tekst understreket og opphevet tekst som gjennomstreket. 

D1  Tabellen nedenfor viser hvordan følgende henvisninger er endret i andre IFRS-er. 
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Nåværende henvisning til som fins i i endres til en henvisning til 

IAS 31: «Andeler i 

felleskontrollert 

virksomhet» 

IFRS 2 nr. 5 IFRS 11: 

«Felleskontrollerte 

ordninger» IFRS 9 (utstedt oktober 

2010) 

nr. B4.3.12 c) 

IAS 36 Nr. 4 c) 

IFRIC 5 Henvisninger 

IFRIC 9 nr. 5 c) 

IAS 28: «Investeringer i 

tilknyttede foretak» 

IAS 18 nr. 6 b) IAS 28: «Investeringer i 

tilknyttede foretak og 

felleskontrollert 

virksomhet» 
IAS 36 nr. 4 b) 

IFRIC 5 Henvisninger 

felles kontroll over IAS 24 nr. 9 a) I) og 11 b) felles kontroll over 

felleskontrollert(e) foretak IFRS 1 overskriften over nr. 31, 

nr. 31 og D1 g), 

overskriften over D14, 

D14 og D15 

felleskontrollert(e) 

virksomhet(er) 

IAS 36 overskriften over nr. 12 h) 

og nr. 12 h) og 12 h) ii) 

felleskontrollert(e) 

virksomhet(er) 

IAS 12 nr. 2, 15, 18 e), 24, 

overskriften over nr. 38, 

nr. 38, 38 a), 44, 45, 81 f), 

87 og 87C 

felleskontrollert 

ordning(er) 

IAS 21 definisjonen av 

«utenlandsk virksomhet» i 

nr. 8 og nr. 11 og 18 

deltaker(e) i 

felleskontrollert 

virksomhet 

IAS 24 nr. 11 b) og 19 e) deltaker(e) i 

felleskontrollert 

virksomhet 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

D2  Nytt nr. 39I skal lyde: 

39I  Ved IFRS 10 : «Konsernregnskap» og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble 

nr. 31, B7, C1, D1, D14 og D15 endret og D31 tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

D3  D1 skal lyde: 

D1  Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak: 

a)  … 

p)  opphør av finansielle forpliktelser med egenkapitalinstrumenter (D25), 

q)  alvorlig høyinflasjon (D26–D30), 

r)  felleskontrollerte ordninger (D31). 
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D4  Etter D30 tilføyes ny overskrift og ny D31. 

 Felleskontrollerte ordninger 

D31  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRS 11 med følgende unntak. Ved 

endring fra forholdsmessig konsolidering til egenkapitalmetoden skal en førstegangsbruker teste 

investeringen for tap ved verdifall i samsvar med IAS 36 ved begynnelsen av den tidligste perioden 

som blir presentert, uansett om det foreligger noen indikasjoner på at investeringen kan ha lidd et tap 

ved verdifall. Ethvert tap ved verdifall som følger av dette skal innregnes som en justering av opptjent 

egenkapital ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert. 

IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

D5  Nytt nr. 63A skal lyde: 

63A  Ved IFRS 10: «Konsernregnskap» og IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 5 og vedlegg A endret. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» 

D6  Nr. 28 skal lyde: 

28  Foretaket skal inkludere alle nødvendige justeringer av den balanseførte verdien av anleggsmidler som 

opphører å være klassifisert som holdt for salg i resultatet[fotnote utelatt] for videreført virksomhet for 

den perioden da kriteriene i nr. 7-9 ikke lenger er oppfylt. Finansregnskaper for periodene etter 

klassifisering som holdt for salg skal endres tilsvarende dersom avhendingsgruppen eller anleggsmidler 

som opphører å være klassifisert som holdt for salg, er et datterforetak, en felleskontrollert 

driftsordning, en felleskontrollert virksomhet, et tilknyttet foretak eller en andel av en interesse i en 

felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak. Foretaket skal presentere denne justeringen under 

den samme overskriften i oppstillingen over totalresultat som benyttes til å presentere en eventuell 

gevinst eller et eventuelt tap innregnet i samsvar med nr. 37. 

D7  Ny 44G skal lyde: 

44G  Ved IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 28 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen når det anvender IFRS 11. 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

D8  Nr. 3 a) skal lyde: 

3  Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a)  Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» 

eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller 

tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en interesse i et datterforetak, et 

tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i henhold til IAS 39, og i disse tilfellene .........  

D9  Ny 44O skal lyde: 

44O  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3 endret. Et foretak 

skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i november 2009) 

D10  Nytt nr. 8.1.2 skal lyde: 

8.1.2  Ved IFRS 10: «Konsernregnskap» og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble 

C8 endret og C18–C23 med tilknyttede overskrifter opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene 

når det anvender IFRS 10 og IFRS 11.  
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D11  I C8 i vedlegg C endres endringene av nr. 3 a) i IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» som følger: 

3  Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a)  Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» 

eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller 

tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en interesse i et datterforetak, et 

tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i henhold til IAS 39 og IFRS 9, og i disse 

tilfellene ......... . 

D12  Overskriften over C20 utgår, og C20 og C21 oppheves. 

D13  Overskriften over C22 utgår, og C22 og C23 oppheves. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i oktober 2010) 

D14  Nytt nr. 7.1.2 skal lyde: 

7.1.2  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3.2.1, B3.2.1–

B3.2.3, B4.3.12 c), B5.7.15, C11 og C30 endret og C23—C28 med tilknyttede overskrifter opphevet. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

D15  I C11 i vedlegg C endres endringene av nr. 3 a) i IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» som følger: 

3  Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a)  Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» 

eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller 

tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en interesse i et datterforetak, 

tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i henhold til IFRS 9, og i disse tilfellene .........  

D16   C25 og C26 oppheves, og overskriften over C25 utgår. 

D17   C27 og C28 oppheves, og overskriften over C27 utgår. 

D18  I C30 endres endringene av nr. 4 a) i IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» som følger: 

4 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». I noen tilfeller tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører 

en interesse i et datterforetak, tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i henhold 

til IFRS 9, og i disse tilfellene ......... . 

IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer» 

D19  [Ikke relevant for krav] 

D20  Nr. 37 og 38 skal lyde: 

37  Ved regnskapsføring av investeringer i en felleskontrollert virksomhet eller et datterforetak etter 

egenkapital- eller kostmetoden, presenterer investor i oppstillingen over kontantstrømmer bare 

kontantstrømmene mellom seg selv og det foretaket som det er investert i, for eksempel utbytte og 

forskudd.  
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38  Et foretak som rapporterer sin interesse i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet ved 

hjelp av egenkapitalmetoden, inkluderer kontantstrømmene med hensyn til sine investeringer i det 

tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten i sin oppstilling over kontantstrømmer, 

samt utdelinger og ut- og innbetalinger mellom foretaket og det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten. 

D21  Nr. 50 b) oppheves. 

D22  Nytt nr. 57 skal lyde: 

57  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 37, 38 og 42B 

endret og nr. 50 b) opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og 

IFRS 11. 

IAS 12: «Inntektsskatt» 

D23  [Ikke relevant for krav] 

D24  [Ikke relevant for krav] 

D25  Nr. 39 skal lyde: 

39 Et foretak skal innregne en forpliktelse ved utsatt skatt for alle skatteøkende midlertidige 

forskjeller tilknyttet investeringer i datterforetak, filialer og tilknyttede foretak samt interesser i 

felleskontrollerte ordninger, bortsett fra i den utstrekning begge vilkårene nedenfor er oppfylt: 

a) morforetaket, investoren, deltakeren i den felleskontrollerte virksomheten eller den 

driftsansvarlige kan kontrollere tidspunktet for reversering av den midlertidige forskjellen, 

og  

b) … 

D26  Nr. 43 skal lyde: 

43  Avtalen mellom partene i en felleskontrollert ordning omhandler normalt fordeling av overskudd, og 

om beslutninger i slike saker krever samtykke fra alle partene eller en gruppe av partene. Når 

deltakeren i den felleskontrollerte virksomheten eller den driftsansvarlige kan kontrollere tidspunktet 

for fordelingen av vedkommendes del av overskuddet i den felleskontrollerte ordningen og det er 

sannsynlig at vedkommendes del av overskuddet ikke vil bli fordelt i overskuelig framtid, blir en 

forpliktelse ved utsatt skatt ikke innregnet. 

D27  Nytt nr. 98A skal lyde: 

98A  Ved IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 2, 15, 18 e), 24, 38, 39, 43–45, 

81 f), 87 og 87C endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 11. 

IAS 18: «Driftsinntekter» 

D28  [Ikke relevant for krav] 

D29  Nytt nr. 41 skal lyde: 

41  Ved IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 6 b) endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen når det anvender IFRS 11. 

IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 

D30  [Ikke relevant for krav] 

D31  I nr. 3 b) og 44 utgår «forholdsmessig konsolidering» og i nr. 33 utgår «konsolideres forholdsmessig».  
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D32  I nr. 45 utgår «og IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet»». 

D33  I nr. 46 skal siste punktum lyde: 

46  … Samme framgangsmåte benyttes ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttede foretak og 

felleskontrollerte virksomheter i samsvar med IAS 28 (som endret i 2011). 

D34 I nr. 48A gjøres følgende endringer: 

48A  I tillegg til et foretaks avhending av hele sin andel i en utenlandsk virksomhet, skal følgende delvise 

avhendinger regnskapsføres som avhendinger: 

a)  Når den delvise avhendingen innebærer tap av kontroll over et datterforetak som omfatter en 

utenlandsk virksomhet, uansett om foretaket beholder en ikke-kontrollerende eierinteresse i sitt 

tidligere datterforetak etter den delvise avhendingen, og  

b)  når den beholdte andelen etter den delvise avhendingen av en interesse i en felleskontrollert ordning 

eller en delvis disponering av en interesse i et tilknyttet foretak som omfatter en utenlandsk 

virksomhet, er en finansiell eiendel som omfatter en utenlandsk virksomhet,  

c) [opphevet] 

D35  Nytt nr. 60F skal lyde: 

60F  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3 b), 8, 11, 18, 19, 

33, 44–46 og 48A endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 

11. 

IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» 

D36  Nr. 3 skal lyde: 

3 Denne standard krever at det opplyses om forhold til nærstående parter, transaksjoner og 

mellomværender, herunder forpliktelser, i konsernregnskapet og i det separate finansregnskapet 

til et morforetak eller investorer med felles kontroll over eller betydelig innflytelse på et foretak 

som det er investert i, som presenteres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap» eller IAS 27: 

«Separat finansregnskap». Denne standard gjelder også for individuelle finansregnskap. 

D37  Nr. 19 skal lyde: 

19 Opplysningene som kreves i henhold til nr. 18, skal gis separat for hver av følgende kategorier: 

a) morforetaket, 

b) foretak med felles kontroll over eller betydelig innflytelse på foretaket, 

c) datterforetak, .... 

D38  Nr. 25 skal lyde: 

25 Et rapporterende foretak er unntatt fra opplysningskravene i nr. 18 i forbindelse med 

transaksjoner og mellomværende, herunder forpliktelser, mellom nærstående parter, med 

a) en myndighet som har kontroll eller felles kontroll over eller betydelig innflytelse på det 

rapporterende foretaket, og 

b) et annet foretak som er en nærstående part fordi den samme offentlige myndighet har 

kontroll elle felles kontroll over eller betydelig innflytelse på både det rapporterende foretaket 

og det andre foretaket.  
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D39  Nytt nr. 28A skal lyde: 

28A  Ved IFRS 10, IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» og IFRS 12, utstedt i mai 2011, ble nr. 3, 9, 11 

b), 15, 19 b) og e) og 25 endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10, 

IFRS 11 og IFRS 12. 

IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

D40  Nr. 4 a) skal lyde: 

4 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». I noen tilfeller tillater imidlertid IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører 

en interesse i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i 

henhold til IAS 39, ...... 

D41  Nytt nr. 97I skal lyde: 

97I  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 4 a) og AG29 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IAS 33: «Resultat per aksje» 

D42  Nr. 40 og A11 og nytt nr. 74B skal lyde: 

40  Et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak kan, til andre parter enn 

morforetaket eller investorer med felles kontroll over, eller betydelig innflytelse på, foretaket som det er 

investert i, utstede potensielle ordinære aksjer som er konvertible til enten ordinære aksjer i 

datterforetaket, i den felleskontrollerte virksomheten eller i det tilknyttede foretaket, eller til ordinære 

aksjer i morforetaket eller investorer (det rapporterende foretaket) med felles kontroll over, eller 

betydelig innflytelse på, foretaket som det er investert i. Dersom disse potensielle ordinære aksjene i 

datterforetaket, i den felleskontrollerte virksomheten eller i det tilknyttede foretaket har en utvannende 

virkning på basisresultatet per aksje i det rapporterende foretaket, blir de inkludert i beregningen av 

utvannet resultat per aksje. 

A11  Potensielle ordinære aksjer i et datterforetak, i en felleskontrollert virksomhet eller i et tilknyttet foretak 

som er konvertible til enten ordinære aksjer i datterforetaket, i den felleskontrollerte virksomheten eller 

i det tilknyttede foretaket, eller til ordinære aksjer i morforetaket eller investorer (det rapporterende 

foretaket) med felles kontroll over, eller betydelig innflytelse på, blir foretaket som det er investert i, 

inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje på følgende måte: … 

74B  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 4, 40 og A11 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

D43  Ny 140H skal lyde: 

140H  Ved IFRS 10 og IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 4, overskriften over nr. 12 h) og nr. 12 h) endret. 

Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IAS 38: «Immaterielle eiendeler». 

D44  Nr. 3 e) skal lyde: 

3  Dersom en annen standard fastsetter hvordan en bestemt type immateriell eiendel skal regnskapsføres, 

skal et foretak anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Denne standard får for 

eksempel ikke anvendelse på følgende: 

a)  …  
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e)  Finansielle eiendeler som definert i IAS 32. Innregning og måling av enkelte finansielle eiendeler 

omhandles av IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» og IAS 28: 

«Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». 

f)  … 

D45  Nytt nr. 130F skal lyde: 

130F  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 3 e) endret. Et 

foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (endret i oktober 2009) 

D46  Nr. 2 a) skal lyde: 

2 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat 

finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». Foretak skal imidlertid anvende denne standard på en interesse i et 

datterforetak, i et tilknyttet foretak eller i en felleskontrollert virksomhet som i samsvar med 

IAS 27 eller IAS 28 regnskapsføres i henhold til denne standard. … 

D47  AG3 og AG4I a) skal lyde: 

AG3  Enkelte ganger gjør et foretak hva det anser som en «strategisk investering» i egenkapitalinstrumenter 

utstedt av et annet foretak, i den hensikt å etablere eller opprettholde et langsiktig driftsforhold med 

foretaket der investeringen blir gjort. Investoren eller deltakeren i en felleskontrollert virksomhet 

benytter IAS 28 til å avgjøre om egenkapitalmetoden er en hensiktsmessig regnskapsmessig behandling 

av en slik investering. Dersom egenkapitalmetoden ikke er hensiktsmessig, anvender foretaket denne 

standard på den strategiske investeringen. 

AG4I a) Foretaket er en risikokapitalorganisasjon, et investeringsfond, et aksjefond eller et lignende foretak som 

investerer i finansielle eiendeler med sikte på inntjening fra samlet avkastning i form av renter eller 

utbytte og endringer i virkelig verdi. IAS 28 tillater at slike investeringer blir målt til virkelig verdi over 

resultatet i samsvar med denne standard. Et foretak kan anvende de samme regnskapsprinsippene på 

andre investeringer som forvaltes på grunnlag av samlet avkastning, men som det ikke har tilstrekkelig 

innflytelse på til at de faller inn under virkeområdet for IAS 28. 

D48  Nytt nr. 103P skal lyde: 

103P  Ved IFRS 10 og IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», utstedt i mai 2011, ble nr. 2 a), 15, AG3, 

AG36-AG38 og AG41 a) endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10 og 

IFRS 11. 

IFRIC 5: «Rettigheter til andeler i stengnings-, rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond» 

D49  Nr. 8 og 9 skal lyde: 

8  Innskyteren skal fastsette om han har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over fondet 

under henvisning til IFRS 10, IFRS 11 og IAS 28. Dersom dette er tilfellet, skal innskyteren 

regnskapsføre sin andel i fondet i samsvar med nevnte standarder. 

9  Dersom en innskyter ikke har kontroll eller felles kontroll over eller betydelig innflytelse på fondet, 

skal denne innregne retten til å motta refusjon fra fondet som en refusjon i samsvar med IAS 37. Slik 

refusjon skal måles til det laveste av: 

a)  … 
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D50  Nytt nr. 14B skal lyde: 

14B  Ved IFRS 10 og IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 8 og 9 endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 11. 

IFRIC 9: «Revurdering av innebygde derivater» 

D51  [Ikke relevant for krav] 

D52  Nytt nr. 12 skal lyde: 

12  Ved IFRS 11, utstedt i mai 2011, ble nr. 5 c) endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 11. 

IFRIC 16: «Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet» 

D53  Fotnoten til nr. 2 skal lyde: 

*  Dette vil være tilfellet for konsernregnskap, finansregnskap der investeringer som tilknyttede foretak 

eller felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden og finansregnskap 

som omfatter en filial eller en felleskontrollert driftsordning som definert i IFRS 11: «Felleskontrollerte 

ordninger». 
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 12 

Opplysninger om interesser i andre foretak 

FORMÅL 

1 Formålet med denne IFRS er å fastsette krav om at et foretak gir opplysninger som setter brukere av 

foretakets finansregnskap i stand til å evaluere  

a) arten av, og risiko tilknyttet, sine interesser i andre foretak, og  

b) virkningene av disse interessene på foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening og 

kontantstrømmer. 

 Oppfylling av standardens formål 

2  For å oppfylle formålet i nr. 1 skal et foretak opplyse om  

a)  hvilke vesentlige vurderinger og forutsetninger foretaket har gjort for å fastslå arten av sin interesse i et annet 

foretak eller en annen ordning, og for å fastslå typen av felleskontrollert ordning som det har en interesse i (nr. 

7–9), og  

b)  opplysninger om foretakets interesser i  

i)  datterforetak (nr. 10–19),  

ii)  felleskontrollerte ordninger og tilknyttede foretak (nr. 20–23), og  

iii) strukturerte foretak som ikke blir kontrollert av foretaket (ikke-konsoliderte strukturerte foretak) (nr. 24–

31). 

3  Dersom de opplysningene som kreves av denne IFRS, sammen med opplysninger som kreves av andre IFRS-er, 

ikke oppfyller standardens formål i nr. 1, skal et foretak gi de tilleggsopplysningene som er nødvendige for å 

oppfylle dette formålet. 

4  Et foretak skal ta hensyn til det detaljnivået som er nødvendig for å oppfylle opplysningsformålet, og hvor mye 

vekt det skal legges på hver av kravene i denne IFRS. Foretaket skal samle eller dele opp opplysninger slik at 

nyttig informasjon ikke blir tildekket enten ved at det gis en stor mengde ubetydelige detaljopplysninger eller at det 

slås sammen poster som har ulike egenskaper (se B2–B6). 

VIRKEOMRÅDE 

5  Denne IFRS skal anvendes av et foretak som har en interesse i én eller flere av følgende: 

a)  datterforetak, 

b)  felleskontrollerte ordninger (dvs. felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter),  

c)  tilknyttede foretak, 

d)  ikke-konsoliderte strukturerte foretak. 

6  Denne IFRS får ikke anvendelse på: 

a)  Pensjonsordninger eller andre langsiktige ordninger for ytelser til ansatte som IAS 19: «Ytelser til ansatte» får 

anvendelse på. 

b)  Et foretaks separate finansregnskap som IAS 27: «Separate finansregnskap» får anvendelse på. Dersom et 

foretak imidlertid har interesser i ikke-konsoliderte strukturerte foretak og utarbeider separate finansregnskap 

som den eneste formen for finansregnskap, skal foretaket anvende kravene i nr. 24–31 når det utarbeider disse 

separate finansregnskapene. 

c)  En interesse holdt av et foretak som deltar i, men ikke har felles kontroll over, en felleskontrollert ordning, med 

mindre denne interessen fører til betydelig innflytelse på ordningen eller er en interesse i et strukturert foretak.  
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d)  En interesse i et annet foretak som blir regnskapsført i samsvar med IFRS 9: «Finansielle instrumenter». Et 

foretak skal imidlertid anvende denne IFRS  

i)  når vedkommende interesse er en interesse i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet som i 

samsvar med IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» blir målt til 

virkelig verdi over resultatet, eller  

ii)  når vedkommende interesse er en interesse i et ikke-konsolidert strukturert foretak. 

VESENTLIGE VURDERINGER OG FORUTSETNINGER 

7 Et foretak skal opplyse om hvilke vesentlige vurderinger og forutsetninger som det har foretatt (og 

endringer av disse vurderingene og forutsetningene) når foretaket skal avgjøre  

a) om det har kontroll over et annet foretak, dvs. et foretaket som det er investert i, som beskrevet i nr. 5 og 

6 i IFRS 10: «Konsernregnskap»,  

b) om det har felles kontroll over en ordning eller betydelig innflytelse på et annet foretak, og  

c) typen av felleskontrollert ordning (dvs. felleskontrollert driftsordning eller felleskontrollert virksomhet) 

når ordningen er strukturert gjennom et separat foretak. 

8  De vesentlige vurderingene og forutsetningene som det skal opplyses om i samsvar med nr. 7, omfatter slike som 

foretas av foretaket når endringer av fakta og omstendigheter fører til at konklusjonen om hvorvidt foretaket har 

kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse, blir endret i løpet av rapporteringsperioden. 

9  For å overholde nr. 7 skal et foretak for eksempel opplyse om vesentlige vurderinger og forutsetninger det har 

foretatt for å slå fast at  

a)  det ikke kontrollerer et annet foretak, selv om det innehar mer enn halvdelen av stemmerettene i det andre 

foretaket,  

b)  det kontrollerer et annet foretak, selv om det innehar mindre enn halvdelen av stemmerettene i det andre 

foretaket,  

c)  det er en fullmektig eller en fullmaktsgiver (se nr. 58–72 i IFRS 10),  

d)  det ikke har betydelig innflytelse, selv om det innehar 20 prosent eller mer av stemmerettene i et annet foretak,  

e)  det har betydelig innflytelse, selv om det innehar mindre enn 20 prosent av stemmerettene i et annet foretak. 

INTERESSER I DATTERFORETAK 

10 Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukerne av konsernregnskapet  

a) å forstå  

i) konsernets sammensetning, og 

ii) de interessene som ikke-kontrollerende eierinteresser har i konsernets aktiviteter og 

kontantstrømmer (nr. 12), og  

b) å evaluere  

i) arten og omfanget av betydelige restriksjoner på konsernets evne til å få tilgang til eller bruke 

konsernets eiendeler samt gjøre opp konsernets forpliktelser (nr. 13),  

ii) arten av og endringene i risiko tilknyttet foretakets interesser i konsoliderte strukturerte foretak 

(nr. 14–17),  

iii) konsekvensene av endringer i sin eierandel i et datterforetak som ikke fører til tap av kontroll (nr. 

18), og  

iv) konsekvensene av tap av kontroll over et datterforetak i løpet av rapporteringsperioden (nr. 19).  
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11  Når finansregnskapet til et datterforetak som benyttes i utarbeidelsen av konsernregnskap, gjelder for en dato eller 

for en periode som er forskjellig fra datoen eller perioden for konsernregnskapet (se B92 og B93 i IFRS 10), skal et 

foretak opplyse om  

a)  tidspunktet for slutten av rapporteringsperioden for finansregnskapet til vedkommende datterforetak, og  

b)  grunnen til at det benyttes et annet tidspunkt eller en annen periode. 

 Interessene som ikke-kontrollerende eierinteresser har i konsernets aktiviteter og kontantstrømmer  

12  Et foretak skal for hvert av sine datterforetak med ikke-kontrollerende eierinteresser som er vesentlige for det 

rapporterende foretaket, opplyse om  

a)  navnet på datterforetaket, 

b)  datterforetakets hovedsted for virksomheten (samt registreringsstat dersom dette er forskjellig fra hovedstedet 

for virksomheten),   

c)  eierandelen som innehas av ikke-kontrollerende eierinteresser,  

d)  andelen av stemmeretter som innehas av ikke-kontrollerende eierinteresser, dersom denne er forskjellig fra 

eierandelene som innehas,  

e)  resultatet tildelt datterforetakets ikke-kontrollerende eierinteresser i løpet av rapporteringsperioden,  

f)  akkumulerte ikke-kontrollerende eierinteresser i datterforetaket ved slutten av rapporteringsperioden,  

g)  et sammendrag av finansiell informasjon om datterforetaket (se B10). 

 Arten og omfanget av betydelige restriksjoner 

13  Et foretak skal opplyse om  

a)  betydelige restriksjoner (f.eks. lovfestede og avtalte restriksjoner) på foretakets mulighet til å få tilgang til eller 

bruke konsernets eiendeler og gjøre opp konsernets forpliktelser, for eksempel  

i)  slike som setter restriksjoner for muligheten til et morforetak eller dets datterforetak til å overføre kontanter 

eller andre eiendeler til (eller fra) andre foretak innen konsernet,  

ii)  garantier eller andre krav som kan legge restriksjoner på utbytte og andre utdelinger av kapital som blir 

utbetalt, eller lån og forskudd som blir gitt eller tilbakebetalt, til (eller fra) andre foretak innenfor konsernet,  

b)  arten og omfanget av hvordan ikke-kontrollerende eierinteressers beskyttende rettigheter i betydelig grad kan 

begrense et foretaks mulighet til å få tilgang til eller bruke konsernets eiendeler og gjøre opp konsernets 

forpliktelser (for eksempel når et morforetak må gjøre opp forpliktelsene til et datterforetak før det gjør opp 

sine egne forpliktelser, eller godkjenning fra ikke-kontrollerende eierinteresser er nødvendig for enten å få 

tilgang til et datterforetaks eiendeler eller gjøre opp et datterforetaks forpliktelser), 

c)  de balanseførte verdiene i konsernregnskapet for de eiendelene og forpliktelsene som disse restriksjonene får 

anvendelse på. 

 Arten av risiko tilknyttet et foretaks interesser i konsoliderte strukturerte foretak 

14  Et foretak skal opplyse om vilkårene i alle kontraktsregulerte ordninger som vil kunne kreve at morforetaket eller 

dets datterforetak yter finansiell støtte til et konsolidert strukturert foretak, herunder hendelser eller omstendigheter 

som eksponerer det rapporterende foretaket for et tap (f.eks. likviditetsordninger eller kredittvurderinger som 

utløser plikt til å kjøpe eiendeler i det strukturerte foretaket eller yte det finansiell støtte). 

15  Dersom et morforetak eller noen av dets datterforetak i løpet av rapporteringsperioden, uten å ha noen 

kontraktsmessig plikt til dette, har gitt finansiell eller annen støtte til et konsolidert strukturert foretak (f.eks. kjøp 

av eiendeler i eller instrumenter utstedt av det strukturerte foretaket), skal foretaket opplyse om  

a)  type og beløp for støtte som er gitt, herunder situasjoner der morforetaket eller dets datterforetak bistod det 

strukturerte foretaket i å få finansiell støtte, og   
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b)  grunnene til at slik støtte ble gitt. 

16  Dersom et morforetak eller noen av dets datterforetak i løpet av rapporteringsperioden, uten å ha noen 

kontraktsmessig plikt til dette, har gitt finansiell eller annen støtte til et tidligere ikke-konsolidert strukturert 

foretak, og slik støtte førte til at foretaket kontrollerer det strukturerte foretaket, skal foretaket gi en forklaring på 

de relevante faktorene som førte til at denne beslutningen ble truffet. 

17  Et foretak skal opplyse om alle nåværende hensikter det måtte ha om å gi finansiell eller annen støtte til et 

konsolidert strukturert foretak, herunder om det har til hensikt å bistå det strukturerte foretaket med å få finansiell 

støtte. 

 Konsekvensene av endringer i et morforetaks eierandel i et datterforetak som ikke fører til tap av kontroll 

18  Et foretak skal presentere en tabell som viser virkningene på den egenkapital som er henførbar til eiere av 

morforetaket, av alle endringer i dets eierandel i et datterforetak som ikke fører til tap av kontroll. 

 Konsekvensene av tap av kontroll over et datterforetak i løpet av rapporteringsperioden 

19  Et foretak skal opplyse om eventuelle gevinster eller tap som beregnes i samsvar med nr. 25 i IFRS 10, og  

a)  om den delen av denne gevinsten eller dette tapet som kan henføres til målingen av en eventuell investering 

som er beholdt i det tidligere datterforetaket, til virkelig verdi på tidspunktet da morforetaket tapte kontroll, og 

b)  hvilken eller hvilke poster i resultatet som gevinsten eller tapet er innregnet i (dersom dette ikke presenteres 

separat). 

INTERESSER I FELLESKONTROLLERTE ORDNINGER OG TILKNYTTEDE FORETAK 

20 Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukerne av finansregnskapet å evaluere  

a) arten, omfanget og de finansielle virkningene av foretakets interesser i felleskontrollerte ordninger og 

tilknyttede foretak, herunder arten og virkningene av foretakets kontraktsforhold til andre investorer 

med felles kontroll over, eller betydelig innflytelse på, felleskontrollerte ordninger og tilknyttede foretak 

(nr. 21 og 22), og  

b) arten av og endringene i risiko tilknyttet foretakets interesser i felleskontrollerte virksomheter og 

tilknyttede foretak (nr. 23).  

 Art, omfang og finansielle virkninger av et foretaks interesser i felleskontrollerte ordninger og tilknyttede 

foretak 

21  Et foretak skal opplyse om følgende: 

a)  For hver felleskontrollert ordning og tilknyttet foretak som er vesentlig for det rapporterende foretaket,  

i)  navnet på felleskontrollert ordningen eller det tilknyttede foretaket,  

ii)  arten av foretakets forhold til felleskontrollert ordningen eller til det tilknyttede foretaket (ved for 

eksempel å beskrive arten av aktivitetene til felleskontrollert ordningen eller til det tilknyttede foretaket, og 

om de er strategiske i forhold til foretakets aktiviteter),  

iii)  hovedsted for virksomheten (samt registreringsstat dersom dette er relevant og forskjellig fra hovedstedet 

for virksomheten) til felleskontrollert ordningen eller det tilknyttede foretaket,  

iv)  eierandelen eller kapitalinteressen som innehas av foretaket og, dersom denne er forskjellig, andelen av 

stemmeretter som innehas (dersom dette er relevant). 

b)  For hver felleskontrollert virksomhet og tilknyttet foretak som er vesentlig for det rapporterende foretaket,  

i)  om investeringen i den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket blir målt ved hjelp av 

egenkapitalmetoden eller til virkelig verdi,  

ii)  et sammendrag av finansiell informasjon om den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede 

foretaket omhandlet i B12 og B13,  

iii)  dersom den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket blir regnskapsført ved hjelp av 

egenkapitalmetoden, den virkelige verdien av foretakets investering i den felleskontrollerte virksomheten 

eller det tilknyttede foretaket, dersom det foreligger noen notert markedspris for investeringen.  
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c)  Finansiell informasjon som angitt i B16 om foretakets investeringer i felleskontrollerte virksomheter og 

tilknyttede foretak som ikke hver for seg er vesentlige,  

i)  samlet for alle enkeltstående felleskontrollerte virksomheter som ikke er vesentlige, og, separat, 

ii)  samlet for alle enkeltstående tilknyttede foretak som ikke er vesentlige. 

22  Et foretak skal også opplyse om følgende: 

a)  Arten og omfanget av alle vesentlige restriksjoner (som for eksempel følger av låneordninger, lovbestemte krav 

eller kontraktsregulerte ordninger mellom investorer med felles kontroll over eller betydelig innflytelse på en 

felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak) på den muligheten felleskontrollerte virksomheter eller 

tilknyttede foretak har til å overføre midler til foretaket i form av kontant utbytte, eller til å tilbakebetale lån 

eller forskudd som foretaket har gitt. 

b)  Når finansregnskapet til en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak som er benyttet ved 

anvendelse av egenkapitalmetoden, gjelder for et tidspunkt eller en periode som er forskjellig fra foretakets 

tidspunkt eller periode for  

i)  tidspunktet for slutten av rapporteringsperioden til finansregnskapet til vedkommende felleskontrollerte 

virksomhet eller tilknyttede foretak, og  

ii)  grunnen til at det benyttes et annet tidspunkt eller en annen periode. 

c)  Den uinnregnede andelen av tap i en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak, både for 

rapporteringsperioden og kumulativt, dersom foretaket har sluttet å innregne sin andel av tap i den 

felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket når det anvender egenkapitalmetoden. 

 Risiko tilknyttet et foretaks interesser i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede foretak 

23  Et foretak skal opplyse om følgende: 

a)  Tilsagn som foretaket har gitt i tilknytning til sine felleskontrollerte virksomheter atskilt fra mengden av andre 

tilsagn, som angitt i B18–B20. 

b)  Betingede forpliktelser som foretaket, i samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og 

betingede eiendeler», med mindre sannsynligheten for tap er liten, har pådratt seg i tilknytning til dets 

interesser i felleskontrollerte virksomheter eller tilknyttede foretak (herunder foretakets andel av betingede 

forpliktelser som det har pådratt seg i felleskap med andre investorer med felles kontroll over, eller betydelig 

innflytelse på, de felleskontrollerte virksomhetene eller de tilknyttede foretakene), atskilt fra de andre betingede 

forpliktelsene. 

INTERESSER I IKKE-KONSOLIDERTE STRUKTURERTE FORETAK 

24 Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukerne av finansregnskapet  

a) å forstå arten og omfanget av foretakets interesser i ikke-konsoliderte strukturerte foretak (nr. 26–28), 

og  

b) å evaluere arten av og endringene i risiko tilknyttet foretakets interesser i ikke-konsoliderte strukturerte 

foretak (nr. 29-31).  

25  Opplysningene som kreves i henhold til nr. 24 b), omfatter informasjon om et foretaks eksponering for risiko fra 

engasjement som foretaket har hatt med ikke-konsoliderte strukturerte foretak i tidligere perioder (f.eks. 

finansiering av det strukturerte foretaket), selv om foretaket ikke lenger har noe kontraktsregulert engasjement i det 

strukturerte foretaket på rapporteringstidspunktet. 

 Arten av interesser 

26  Et foretak skal gi kvalitative og kvantitative opplysninger om sine interesser i ikke-konsoliderte strukturerte 

foretak, herunder, men ikke begrenset til, arten av, formålet med, størrelsen på og aktivitetene til det strukturerte 

foretaket og hvordan det strukturerte foretaket er finansiert. 

27  Dersom et foretak har finansiert et ikke-konsolidert strukturert foretak, og ikke gir de opplysningene om foretaket 

som kreves i henhold til nr. 29 (f.eks. fordi det ikke har noen interesse i foretaket på rapporteringstidspunktet), skal 

foretaket opplyse om følgende: 

a)  hvordan det har avgjort hvilke strukturerte foretak det har finansiert,  

b) inntekter fra disse strukturerte foretakene i løpet av rapporteringsperioden, herunder en beskrivelse av de 

formene for inntekt som presenteres, og  
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c)  den balanseførte verdien (på overføringstidspunktet) av alle eiendeler som er overført til disse strukturerte 

foretakene i løpet av rapporteringsperioden. 

28  Et foretak skal presentere opplysningene i nr. 27 b) og c) i tabellform, med mindre en annen form er mer 

hensiktsmessig, og klassifisere sine finansieringsaktiviteter i relevante kategorier (se B2–B6). 

 Arten av risiko 

29  Et foretak skal i tabellform, med mindre en annen form er mer hensiktsmessig, gi et sammendrag av  

a)  de balanseførte verdiene av eiendelene og forpliktelsene innregnet i foretakets finansregnskap i tilknytning til 

dets interesser i ikke-konsoliderte strukturerte foretak,  

b)  de postene i balanseoppstillingen der disse eiendelene og forpliktelsene er innregnet,  

c)  det beløpet som best representerer foretakets maksimale eksponering for tap fra dets interesser i 

ikke-konsoliderte strukturerte foretak, herunder hvordan denne maksimale eksponeringen for tap er fastsatt. 

Dersom et foretak ikke kan kvantifisere sin maksimale eksponering for tap fra dets interesser i 

ikke-konsoliderte strukturerte foretak, skal det opplyse om dette og om grunnene til det,  

d)  en sammenligning av de balanseførte verdiene av de eiendelene og forpliktelsene i foretaket som er knyttet til 

foretakets interesser i ikke-konsoliderte strukturerte foretak og foretakets maksimale eksponering for tap fra 

disse foretakene. 

30  Dersom et foretak i løpet av rapporteringsperioden har gitt, uten å ha noen kontraktfestet plikt til å gjøre dette, 

finansiell eller annen støtte til et ikke-konsolidert strukturert foretak der det tidligere hadde eller for øyeblikket har 

en interesse (for eksempel ved kjøp av eiendeler fra eller instrumenter utstedt av det strukturerte foretaket), skal 

foretaket opplyse om følgende: 

a)  type og beløp for støtte som er gitt, herunder situasjoner der foretaket bistod det strukturerte foretaket i å få 

finansiell støtte, og  

b)  grunnene til at slik støtte ble gitt. 

31  Et foretak skal opplyse om alle nåværende hensikter det måtte ha om yting av finansiell eller annen støtte til et 

ikke-konsolidert strukturert foretak, herunder om det har til hensikt å bistå det strukturerte foretaket med å få 

finansiell støtte. 

Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. 

Inntekter fra et strukturert foretak For denne IFRS’ formål omfatter inntekter fra et strukturert foretak, men er 

ikke begrenset til, gjentatte og ikke-gjentatte avgifter, renter, utbytte, gevinster 

eller tap ved ny måling eller fraregning av interesser i strukturerte foretak og 

gevinster eller tap fra overføringen av eiendeler og forpliktelser til det 

strukturerte foretaket. 

Interesse i et annet foretak For denne IFRS’ formål viser en interesse i et annet foretak til kontraktsregulert 

og ikke-kontraktsregulert engasjement som utsetter et foretak for variabilitet 

med hensyn til avkastning fra inntjeningen til det andre foretaket. En interesse i 

et annet foretak kan dokumenteres ved, men er ikke begrenset til, innehav av 

egenkapital- eller gjeldsinstrumenter og andre former for engasjement, for 

eksempel finansiering, likviditetsstøtte, kredittforbedringer og garantier. Den 

omfatter de midler som gjør at et foretak har kontroll eller felles kontroll over, 

eller betydelig innflytelse på, et annet foretak. Et foretak har ikke nødvendigvis 

noen interesse i et annet foretak bare på grunn av et typisk 

kunde-/leverandørforhold. 

B7–B9 gir ytterligere informasjon om interesser i andre foretak. 

B55–B57 i IFRS 10 forklarer variabilitet med hensyn til avkastning. 
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Strukturert foretak Et foretak som er utformet slik at stemmeretter eller tilsvarende rettigheter ikke 

er den dominerende faktoren når det skal avgjøres hvem som kontrollerer 

foretaket, for eksempel når noen stemmeretter bare er knyttet til administrative 

oppgaver, og de relevante aktivitetene blir styrt ved hjelp av kontraktsregulerte 

ordninger. 

B22–B24 gir ytterligere informasjon om strukturerte foretak. 

Følgende begreper er definert i IAS 27 (som endret i 2011), IAS 28 (som endret i 2011), IFRS 10 og IFRS 11: 

«Felleskontrollerte ordninger», og benyttes i denne IFRS i de betydninger som er fastsatt i disse IFRS-ene: 

– tilknyttet foretak 

– konsernregnskap 

– kontroll over et foretak 

– egenkapitalmetode 

– konsern 

– felleskontrollert ordning 

– felles kontroll 

– felleskontrollert driftsordning 

– felleskontrollert virksomhet 

– ikke-kontrollerende eierinteresse 

– morforetak 

– beskyttelsesrettigheter 

– relevante aktiviteter 

– separat finansregnskap 

– separat foretak 

– betydelig innflytelse 

– datterforetak. 

Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. Det beskriver anvendelsen av nr. 1-31, og har samme rettslige status 

og samme rettsvirkning som de andre delene av denne IFRS. 

B1  Eksemplene i dette vedlegg beskriver hypotetiske situasjoner. Selv om enkelte sider av eksemplene kan 

forekomme i faktiske situasjoner, vil alle relevante fakta og omstendigheter omkring et bestemt mønster av fakta 

måtte evalueres ved anvendelse av IFRS 12. 

SAMMENSLÅING (NR. 4) 

B2  Et foretak avgjør selv, i lys av omstendighetene, hvor mange tilleggsopplysninger det er nødvendig å gi for å 

oppfylle brukernes informasjonsbehov, hvor mye vekt det legger på ulike sider av disse kravene og hvordan det 

slår sammen disse opplysningene. Det er nødvendig å få til en balanse mellom det å overbelaste finansregnskaper 

med altfor mange detaljer som ikke er til hjelp for brukere av finansregnskapet, og det å skjule informasjon som 

et resultat av for mye aggregering. 

B3  Et foretak kan slå sammen de opplysningene som kreves av denne IFRS for interesser i lignende foretak dersom 

slik sammenslåing er i samsvar med opplysningsformålet og kravet i B4, og ikke skjuler de opplysningene som 

skal gis. Et foretak skal opplyse om hvordan det har slått sammen sine interesser i lignende foretak. 

B4  Et foretak skal presentere opplysninger separat for interesser i  

a)  datterforetak, 

b)  felleskontrollerte virksomheter,  
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c)  felleskontrollerte driftsordninger,  

d)  tilknyttede foretak, og 

e)  ikke-konsoliderte strukturerte foretak. 

B5  Når det skal avgjøres om opplysninger skal slås sammen, skal et foretak ta hensyn til kvantitativ og kvalitativ 

informasjon om de ulike risiko- og avkastningsegenskapene for hvert foretak som det blir vurdert sammenslåing 

for og betydningen av hvert slikt foretak for det rapporterende foretaket. Foretaket skal presentere opplysningene 

på en måte som tydelig forklarer for brukere av finansregnskap arten og omfanget av foretakets interesser i disse 

andre foretakene. 

B6  Eksempler på nivåer av sammenslåing innenfor klassene av foretak som omhandlet i B4 og som kan være 

hensiktsmessige, er  

a)  arten av aktiviteter (f.eks. et forsknings- og utviklingsforetak, verdipapirisering for et kredittkortforetak med 

løpende lånekreditt), 

b)  industriklassifisering,  

c)  geografi (f.eks. stat eller region). 

INTERESSER I ANDRE FORETAK 

B7  En interesse i et annet foretak viser til kontraktsregulert og ikke-kontraktsregulert engasjement som utsetter et 

foretak for variabilitet med hensyn til avkastning fra det andre foretakets inntjening. Formålet med og 

utformingen av det andre foretaket kan hjelpe det rapporterende foretaket når det skal vurdere om det har en 

interesse i vedkommende foretak, og derfor om det er påkrevd å gi de opplysningene som kreves av denne IFRS-

en. Denne vurderingen skal omfatte hensyn til den risiko som det andre foretaket var utformet for å skape og den 

risiko det andre foretaket var utformet for å videreformidle til det rapporterende foretaket og til andre parter. 

B8  Et rapporterende foretak er typisk eksponert for variabilitet med hensyn til avkastning fra inntjeningen til et annet 

foretak ved at det innehar instrumenter (for eksempel egenkapital- eller gjeldsinstrumenter utstedt av det andre 

foretaket), eller har en annen form for engasjement som tar opp i seg variabilitet. Det forutsettes for eksempel at 

et strukturert foretak innehar en låneportefølje. Det strukturerte foretaket får en bytteavtale ved kredittmislighold 

fra et annet foretak (det rapporterende foretaket) for å beskytte seg mot mislighold av betaling av renter og 

hovedstol på lånene. Det rapporterende foretaket har et engasjement som utsetter det for variabilitet med hensyn 

til avkastning fra inntjeningen til det strukturerte foretaket fordi bytteavtalen ved kredittmislighold dekker 

variabilitet med hensyn til avkastning fra det strukturerte foretaket. 

B9  Enkelte instrumenter er utformet for å overføre risiko fra et rapporterende foretak til et annet foretak. Slike 

instrumenter skaper variabilitet med hensyn til avkastning for det andre foretaket, men utsetter typisk ikke det 

rapporterende foretaket for variabilitet med hensyn til avkastning fra inntjeningen til det andre foretaket. Det 

forutsettes for eksempel at et strukturert foretak er opprettet for å gi investeringsmuligheter for investorer som 

ønsker å bli eksponert for foretak Zs kredittrisiko (foretak Z er ikke tilknyttet noen av partene som er involvert i 

ordningen). Det strukturerte foretaket får finansiering ved å utstede til disse investorene verdipapirer som er 

knyttet til foretak Zs kredittrisiko (verdipapirer knyttet til kreditt) og bruker provenyer til å investere i en 

portefølje av risikofrie finansielle eiendeler. Det strukturerte foretaket blir utsatt for foretak Zs kredittrisiko ved at 

det inngår en bytteavtale ved kredittmislighold med en byttemotpart. Bytteavtalen ved kredittmislighold 

viderefører foretak Zs kredittrisiko til det strukturerte foretaket i bytte mot et gebyr betalt av byttemotparten. 

Investorene i det strukturerte foretaket mottar en høyere avkastning som gjenspeiler både det strukturerte 

foretakets avkastning fra sin eiendelsportefølje og gebyret for bytteavtalen ved kredittmislighold. Byttemotparten 

er ikke involvert i det strukturerte foretaket som utsetter det for variabilitet med hensyn til avkastning fra 

inntjeningen til det strukturerte foretaket, fordi bytteavtalen ved kredittmislighold overfører variabilitet til det 

strukturerte foretaket, istedenfor å ta opp i seg variabilitet med hensyn til avkastning fra det strukturerte foretaket. 

SAMMENDRAG AV FINANSIELL INFORMASJON FOR DATTERFORETAK, FELLESKONTROLLERTE 

VIRKSOMHETER OG TILKNYTTEDE FORETAK (NR. 12 OG 21) 

B10  For hvert datterforetak som har en ikke-kontrollerende eierinteresse som er vesentlig for det rapporterende 

foretaket, skal et foretak gi følgende opplysninger: 

a)  Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser. 

b)  Sammendrag av finansiell informasjon om datterforetakets eiendeler, forpliktelser, resultat og 

kontantstrømmer som gjør at brukere kan forstå hvilken andel de ikke-kontrollerende eierinteressene har i 

konsernets aktiviteter og kontantstrømmer. Disse opplysningene kan for eksempel omfatte, men er ikke 

begrenset til, omløpsmidler, anleggsmidler, kortsiktige og langsiktige forpliktelser, driftsinntekter, resultat og 

foretakets totalresultat.  
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B11  Sammendraget av den finansielle informasjonen som kreves av nr. B10 b) skal være beløp før interne 

elimineringer. 

B12  For hver felleskontrollert virksomhet og tilknyttet foretak som er vesentlig for det rapporterende foretaket, skal et 

foretak gi følgende opplysninger:  

a)  utbytte mottatt fra den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket,  

b)  sammendrag av finansiell informasjon for den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket 

(se B14 og B15), herunder, men ikke nødvendigvis begrenset til  

i)  omløpsmidler,  

ii)  anleggsmidler,  

iii)  kortsiktige forpliktelser,  

iv)  langsiktige forpliktelser,  

v)  driftsinntekter, 

vi)  resultatet fra videreført virksomhet,  

vii)  resultatet etter skatt for avviklet virksomhet, 

viii)  andre inntekter og kostnader,  

ix)  totalresultatet. 

B13  I tillegg til sammendraget av den finansielle informasjonen som kreves av nr. B12, skal et foretak for hver 

felleskontrollert virksomhet som er vesentlig for det rapporterende foretaket, opplyse om beløpet for  

a)  kontanter og kontantekvivalenter som omfattes av B12 b) i), 

b)  kortsiktige finansielle forpliktelser (unntatt leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser og provisjoner) 

som omfattes av B12 b) iii),  

c)  langsiktige finansielle forpliktelser (unntatt leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser og provisjoner) 

som omfattes av B12 b) iv),  

d)  avskrivninger, 

e)  renteinntekter,  

f)  rentekostnader, 

g)  skattekostnader eller –inntekter. 

B14  Sammendraget av finansiell informasjon presentert i samsvar med B12 og B13 skal være de beløp som omfattes 

av IFRS-finansregnskapet til den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket (og ikke foretakets 

andel av disse beløpene). Dersom foretaket regnskapsfører sin interesse i den felleskontrollerte virksomheten 

eller det tilknyttede foretaket ved hjelp av egenkapitalmetoden, skal  

a)  de beløp som omfattes av IFRS-finansregnskapet til den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede 

foretaket, justeres for å gjenspeile justeringer foretatt av foretaket når det benytter egenkapitalmetoden, for 

eksempel justeringer av virkelig verdi foretatt på anskaffelsestidspunktet og justeringer for ulikheter i 

regnskapsprinsipper,  

b)  foretaket sette opp en avstemming av sammendraget av den finansielle informasjonen presentert ved den 

balanseførte verdien av sin interesse i den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket.  
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B15  Et foretak kan presentere sammendraget av den finansielle informasjonen som kreves av nr. B12 og B13, på 

grunnlag av finansregnskapet til den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket dersom  

a)  foretaket måler sin interesse i den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket til virkelig 

verdi i samsvar med IAS 28 (som endret i 2011), og  

b)  den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket ikke utarbeider IFRS-finansregnskap, og en 

utarbeidelse på dette grunnlaget ville være upraktisk eller medføre uforholdsmessige kostnader. 

 I så fall skal foretaket opplyse om hvilket grunnlag sammendraget av den finansielle informasjonen er utarbeidet 

på. 

B16  Et foretak skal samlet opplyse om den balanseførte verdien av sine interesser i alle enkeltstående 

felleskontrollerte virksomheter eller tilknyttede foretak som ikke er vesentlige og som blir regnskapsført ved 

hjelp av egenkapitalmetoden. Et foretak skal også opplyse separat om det samlede beløpet for sin andel av 

følgende i den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket: 

a)  resultatet fra videreført virksomhet,  

b)  resultatet etter skatt for avviklet virksomhet, 

c)  andre inntekter og kostnader,  

d)  totalresultatet. 

 Et foretak skal gi disse opplysningene separat for felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede foretak. 

B17  Når et foretaks interesse i et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak (eller en andel 

av sin interesse i en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak) blir klassifisert som holdt for salg i 

samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», kreves det ikke at foretaket gir 

sammendratt finansiell informasjon for vedkommende datterforetak, felleskontrollerte virksomhet eller 

tilknyttede foretak i samsvar med B10–B16. 

TILSAGN FOR FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER (NR. 23 a)) 

B18  Et foretak skal opplyse om samlede tilsagn som det har gitt, men ikke innregnet på rapporteringstidspunktet 

(herunder sin andel av tilsagn gitt sammen med andre investorer med felles kontroll over en felleskontrollert 

virksomhet) knyttet til sine interesser i felleskontrollerte virksomheter. Tilsagn er forpliktelser som kan bli årsak 

til en framtidig utgående strøm av kontanter eller andre ressurser. 

B19  Uinnregnede tilsagn som kan bli årsak til en framtidig utgående strøm av kontanter eller andre ressurser, omfatter  

a)  uinnregnede tilsagn om å bidra med finansiering eller ressurser, for eksempel som en følge av  

i)  stiftelses- eller anskaffelsesavtaler i en felleskontrollert virksomhet (som for eksempel krever at et 

foretak bidrar med midler over en nærmere angitt periode),  

ii)  kapitalintensive prosjekter som en felleskontrollert virksomhet har påtatt seg,  

iii)  ubetingede kjøpsforpliktelser, som omfatter innkjøp av utstyr, beholdning eller tjenester som et foretak er 

pliktig å kjøpe fra eller på vegne av en felleskontrollert virksomhet,  

iv)  uinnregnede tilsagn om å gi lån eller annen finansiell støtte til en felleskontrollert virksomhet,  

v)  uinnregnede tilsagn om å bidra med ressurser til en felleskontrollert virksomhet, for eksempel eiendeler 

eller tjenester,  

vi)  andre uoppsigelige, uinnregnede tilsagn knyttet til en felleskontrollert virksomhet,  

b)  uinnregnede tilsagn om å anskaffe en annen parts eierandel (eller en del av denne eierandelen) i en 

felleskontrollert virksomhet dersom en bestemt framtidig hendelse inntrer eller ikke.  
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B20  Kravene og eksemplene i B18 og B19 illustrerer noen av de typene opplysninger som kreves av nr. 18 i 

IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter». 

INTERESSER I IKKE-KONSOLIDERTE STRUKTURERTE FORETAK (NR. 24–31) 

 Strukturerte foretak 

B21  Et strukturert foretak er et foretak som er utformet slik at stemmeretter eller tilsvarende rettigheter ikke er den 

dominerende faktoren når det skal avgjøres hvem som kontrollerer foretaket, for eksempel når noen stemmeretter 

bare er knyttet til administrative oppgaver, og de relevante aktivitetene blir styrt ved hjelp av kontraktsregulerte 

ordninger. 

B22  Et strukturert foretak har ofte noen av eller alle følgende kjennetegn eller attributter: 

a)  begrensede aktiviteter,  

b)  et smalt og veldefinert formål, for eksempel å gjennomføre en skatteeffektiv leieavtale, utføre forsknings- og 

utviklingsvirksomhet, være en kilde for kapital eller finansiering for et foretak eller gi investeringsmuligheter 

for investorer ved å videresende risiko og fordeler i tilknytning til eiendelene i det strukturerte foretaket til 

investorer,  

c)  utilstrekkelig egenkapital til at det strukturerte foretaket kan finansiere sine aktiviteter uten uprioritert 

finansiell støtte,  

d)  finansiering i form av flere instrumenter som er koblet sammen ved kontrakt mellom investorer, og som 

skaper konsentrasjoner av kredittrisiko eller annen risiko (transjer). 

B23  Eksempler på foretak som anses som strukturerte foretak omfatter, men er ikke begrenset til  

a)  verdipapiriseringsforetak,  

b)  finansiering med støtte i eiendeler,  

c)  enkelte investeringsfond. 

B24  Et foretak som kontrolleres ved hjelp av stemmeretter, er ikke et strukturert foretak bare fordi det for eksempel 

får finansiering fra tredjemann etter en omstrukturering. 

 Arten av risiko fra interesser i ikke-konsoliderte strukturerte foretak (nr. 29–31) 

B25  I tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 29–31, skal et foretak gi tilleggsinformasjon som er nødvendig 

for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 24 b). 

B26  Eksempler på slik tilleggsinformasjon som, avhengig av omstendighetene, kan være relevant for en vurdering av 

den risiko som et foretak er eksponert for når det har en interesse i et ikke-konsolidert strukturert foretak, er  

a)  vilkårene i en ordning som kan kreve at foretaket gir finansiell støtte til et ikke-konsolidert strukturert foretak 

(f.eks. likviditetsordninger eller kredittvurderinger som utløser plikt til å kjøpe eiendeler i det strukturerte 

foretaket eller gi det finansiell støtte), herunder  

i)  en beskrivelse av hendelser eller omstendigheter som vil kunne utsette det rapporterende foretaket for et 

tap,  

ii)  om det foreligger vilkår som vil kunne begrense plikten,  

iii)  om det er andre parter som gir finansiell støtte, og, dersom dette er tilfellet, hvordan tilsagnet fra det 

rapporterende foretaket rangeres i forhold til tilsagn fra andre parter,  

b)  tap foretaket har pådratt seg i løpet av rapporteringsperioden i tilknytning til dets interesser i 

ikke-konsoliderte strukturerte foretak,  

c)  de formene for inntekt som foretaket mottok i løpet av rapporteringsperioden fra sine interesser i 

ikke-konsoliderte strukturerte foretak,  
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d)  om foretaket blir pålagt å dekke tap i et ikke-konsolidert strukturert foretak før andre parter, 

maksimumsgrensen for slike tap for foretaket, og (dersom dette er relevant) rangeringen av og beløpet for 

potensielle tap som bæres av parter hvis interesser rangeres lavere enn foretakets interesse i det 

ikke-konsoliderte strukturerte foretaket,  

e)  opplysninger om eventuelle likviditetsordninger, garantier eller andre tilsagn med tredjemann som vil kunne 

påvirke den virkelige verdien av eller risikoen ved foretakets interesser i ikke-konsoliderte strukturerte 

foretak,  

f)  eventuelle vansker et ikke-konsolidert strukturert foretak har opplevd i finansieringen av sine aktiviteter i 

løpet av rapporteringsperioden,  

g)  i tilknytning til finansieringen av et ikke-konsolidert strukturert foretak, hvilke former for finansiering (f.eks. 

rentebærende markedspapirer eller verdipapirer med mellomlang løpetid) og deres veide gjennomsnittlige 

løpetid. Disse opplysningene kan omfatte forfallsanalyser av eiendelene og finansiering av et ikke-konsolidert 

strukturert foretak dersom det strukturerte foretaket har langsiktige eiendeler finansiert av mer kortsiktig 

finansiering. 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS, og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre 

delene av denne IFRS. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

C1  Et foretak skal anvende denne IFRS på årsregnskap som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. 

C2  Et foretak oppfordres til å gi informasjon som kreves av denne IFRS, tidligere enn årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Dersom noen av de opplysningene som kreves av denne IFRS 

gis, vil ikke dette pålegge foretaket å opptre i samsvar med alle kravene i denne IFRS eller å anvende IFRS 10, 

IFRS 11, IAS 27 (som endret i 2011) og IAS 28 (som endret i 2011) på et tidligere tidspunkt. 

HENVISNINGER TIL IFRS 9 

C3  Dersom et foretak anvender denne IFRS, men ennå ikke anvender IFRS 9, skal alle henvisninger til IFRS 9 

forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

Vedlegg D 

Endringer av andre IFRS-er 

I dette vedlegg fastsettes endringer i andre IFRS-er som er en følge av at Styret utstedte IFRS 12. Et foretak skal 

anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Dersom et 

foretak anvender IFRS 12 på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden. Endrede 

nummer er vist med ny tekst understreket, og opphevet tekst som gjennomstreket. 

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». 

D1  Nr. 119 og 124 og nytt nr. 139H skal lyde: 

119  … Et eksempel er opplysninger om et foretak anvender modellen for virkelig verdi eller for 

anskaffelseskost på sin investeringseiendom (se IAS 40: «Investeringseiendom»). Noen IFRS-er krever 

spesifikt at det opplyses om bestemte regnskapsprinsipper, herunder ledelsens valg av 

regnskapsprinsipper blant flere tillatte prinsipper. … 

124  Noen av opplysningene som skal gis i samsvar med nr. 122, kreves av andre IFRS-er. For eksempel 

krever IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» at et foretak opplyser om det skjønn det 

har foretatt ved avgjørelsen av om det kontrollerer et annet foretak. IAS 40 krever … 

139H  Ved IFRS 10 og IFRS 12, utstedt i mai 2011, ble nr. 4, 119, 123 og 124 endret. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 10 og IFRS 12. 

IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» 

D2  Nr. 15 og nytt nr. 28A skal lyde: 

15  Kravet om å opplyse om nærstående forhold mellom et morforetak og dets datterforetak kommer i 

tillegg til opplysningskravene i IAS 27 og IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak». 

28A  Ved IFRS 10, IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» og IFRS 12, utstedt i mai 2011, ble nr. 3, 9, 11 

b), 15, 19 b) og e) og 25 endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 10, 

IFRS 11 og IFRS 12. 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 27 

Separat finansregnskap 

FORMÅL 

1  Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av og opplysninger om investeringer i 

datterforetak, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede foretak når et foretak utarbeider separat 

finansregnskap. 

VIRKEOMRÅDE 

2 Denne standard skal anvendes på regnskapsføring av investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak 

og tilknyttede foretak når et foretak selv velger, eller er pålagt ved lokale bestemmelser, å presentere 

separat finansregnskap. 

3  Denne standard fastsetter ikke hvilke foretak som skal framlegge separat finansregnskap. Denne standard får 

anvendelse når et foretak utarbeider separat finansregnskap som er i samsvar med internasjonale standarder for 

finansiell rapportering. 

DEFINISJONER 

4 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

 «Konsernregnskap» er finansregnskapet til et konsern der morforetakets og dets datterforetaks eiendeler, 

forpliktelser, egenkapital, inntekter, kostnader og kontantstrømmer blir presentert som om de tilhører en 

enkelt økonomisk foretaksenhet. 

 «Separat finansregnskap» er finansregnskap som presenteres av et morforetak (dvs. en investor med 

kontroll over et datterforetak) eller en investor med felles kontroll over, eller betydelig innflytelse på, et 

foretak som det er investert i, der investeringene blir regnskapsført til anskaffelseskost eller i samsvar med 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter». 

5  Følgende begreper er definert i vedlegg A til IFRS 10 : «Konsernregnskap», i vedlegg A til IFRS 11: 

«Felleskontrollerte ordninger» og i nr. 3 i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet»: 

– tilknyttet foretak 

– kontroll over et foretak som det er investert i 

– konsern 

– felles kontroll 

– felleskontrollert virksomhet 

– Deltaker i en felleskontrollert virksomhet 

– morforetak 

– betydelig innflytelse 

– datterforetak. 

6  Separat finansregnskap er regnskap som presenteres i tillegg til konsernregnskapet eller i tillegg til finansregnskap 

der investeringer i tilknyttede foretak eller felleskontrollerte foretak regnskapsføres ved hjelp av 

egenkapitalmetoden, bortsett fra under de omstendigheter som er fastsatt i nr. 8. Et separat finansregnskap trenger 

ikke vedlegges eller følge med disse regnskapene. 

7  Finansregnskap der egenkapitalmetoden blir anvendt, er ikke et separat finansregnskap. Likedan er 

finansregnskapet til et foretak som ikke har noe datterforetak, tilknyttet foretak eller deltakerandel i en 

felleskontrollert virksomhet, ikke et separat finansregnskap. 

8  Et foretak som er unntatt fra konsolidering i samsvar med nr. 4 a) i IFRS 10 eller er unntatt fra å anvende 

egenkapitalmetoden i samsvar med nr. 17 i IAS 28 (som endret i 2011), kan presentere separat finansregnskap som 

sitt eneste finansregnskap.  
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UTARBEIDING AV ET SEPARAT FINANSREGNSKAP 

9 Separat finansregnskap skal utarbeides i samsvar med alle relevante IFRS-er, unntatt i de tilfeller som er 

omhandlet i nr. 10. 

10 Når et foretak utarbeider separat finansregnskap, skal investeringer i datterforetak, felleskontrollerte 

virksomheter og tilknyttede foretak regnskapsføres 

a) til anskaffelseskost, eller 

b) i samsvar med IFRS 9. 

 Foretaket skal anvende den samme regnskapsføringen på hver enkelt kategori av investeringer. 

Investeringer regnskapsført til anskaffelseskost skal regnskapsføres i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler 

holdt for salg og avviklet virksomhet» når de blir klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en 

avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg). Målingen av investeringer regnskapsført i samsvar med 

IFRS 9 blir ikke endret i slike tilfeller. 

11 Dersom et foretak, i samsvar med nr. 18 i IAS 28 (som endret i 2011), velger å måle sine investeringer i 

tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter til virkelige verdi over resultatet i samsvar med 

IFRS 9, skal foretaket også regnskapsføre disse investeringene på samme måte i sitt separate 

finansregnskap. 

12 Et foretak skal innregne utbytte fra et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet 

foretak i resultatet i sitt separate finansregnskap når foretakets rett til å motta utbyttet er fastlagt. 

13  Når et morforetak omorganiserer konsernets struktur ved å opprette et nytt foretak som morforetak på en måte som 

oppfyller følgende kriterier,  

a)  oppnår det nye morforetaket kontroll over det opprinnelige morforetaket ved å utstede egenkapitalinstrumenter 

i bytte for det opprinnelige morforetakets eksisterende egenkapitalinstrumenter, 

b)  vil eiendelene og forpliktelsene til det nye konsernet og det opprinnelige konsernet være de samme like før og 

like etter omorganiseringen, og 

c)  eierne av det opprinnelige morforetaket før omorganiseringen vil ha de samme absolutte og relative andelene i 

det opprinnelige konsernets og det nye konsernets nettoeiendeler like før og like etter omorganiseringen, 

 og det nye morforetaket regnskapsfører sin investering i det opprinnelige morforetaket i samsvar med nr. 10 a) i 

sitt separate finansregnskap, skal det nye morforetaket måle anskaffelseskost til den balanseførte verdien av sin 

andel av de egenkapitalpostene som vises i det opprinnelige morforetakets separate finansregnskap på tidspunktet 

for omorganiseringen. 

14  På tilsvarende måte kan et foretak som ikke er et morforetak, opprette et nytt foretak som sitt morforetak på en 

måte som oppfyller kriteriene i nr. 13. Kravene i nr. 13 anvendes på samme måte på slike omorganiseringer. I slike 

tilfeller skal henvisninger til «det opprinnelige morforetaket» og «det opprinnelige konsernet» forstås som 

henvisninger til «det opprinnelige foretaket». 

OPPLYSNINGER 

15 Et foretak skal anvende alle relevante IFRS-er når det gir opplysninger i sitt separate finansregnskap, 

herunder kravene i nr. 16 og 17. 

16 Når et morforetak, i samsvar med nr. 4 a) i IFRS 10, velger ikke å utarbeide konsernregnskap og i stedet 

utarbeider separat finansregnskap, skal foretaket i det separate finansregnskapet gi følgende opplysninger: 

a) Det faktum at finansregnskapet er et separat finansregnskap, at unntaket fra konsolidering er benyttet, 

navnet på og hovedstedet for virksomheten (samt registreringsstat dersom dette er en annen stat) for 

foretaket hvis konsernregnskap, som er i samsvar med internasjonale standarder for finansiell 

rapportering, er gjort offentlig tilgjengelig, samt adressen der disse konsernregnskapene kan fås, 

b) en liste over betydelige investeringer i datterforetak, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede 

foretak, herunder  

i) navnet på foretakene som det er investert i, 
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ii) hovedstedet for virksomheten (samt registreringsstat, dersom dette er en annen stat) til foretakene 

som det er investert i,  

iii) dets eierandel (og dets andel av stemmerettene, dersom dette er forskjellig) som holdes i foretakene 

som det er investert i,  

c) en beskrivelse av metoden som er benyttet til å regnskapsføre investeringene nevnt i bokstav b). 

17 Når et morforetak (bortsett fra et morforetak som omfattes av nr. 16) eller en investor med felles kontroll 

over, eller betydelig innflytelse på, et foretak som det er investert i, utarbeider separate finansregnskap, skal 

morforetaket eller investoren identifisere det finansregnskapet som er utarbeidet i samsvar med IFRS 10, 

IFRS 11 eller IAS 28 (som endret i 2011) som de er tilknyttet. Morforetaket eller investoren skal i sitt 

separate finansregnskap også opplyse om følgende: 

a) det faktum at regnskapet er et separat finansregnskap, samt grunnene til at separat finansregnskap er 

utarbeidet når dette ikke er lovpålagt, 

b) en liste over betydelige investeringer i datterforetak, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede 

foretak, herunder  

i) navnet på foretakene som det er investert i, 

ii) hovedstedet for virksomheten (samt registreringsstat, dersom dette er en annen stat) til foretakene 

som det er investert i,  

iii) dets eierandel (og dets andel av stemmerettene, dersom dette er forskjellig) som holdes i foretakene 

som det er investert i,  

c) en beskrivelse av metoden som er benyttet til å regnskapsføre investeringene nevnt i bokstav b). 

 Morforetaket eller investoren skal også identifisere finansregnskapet som er utarbeidet i samsvar med IFRS 

10, IFRS 11 eller IAS 28 (som endret i 2011) som de er tilknyttet. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

18  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal det 

opplyse om dette og samtidig anvende IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

og IAS 28 (som endret i 2011). 

 Henvisninger til IFRS 9 

19  Dersom et foretak anvender denne standard, men ennå ikke anvender IFRS 9, skal alle henvisninger til IFRS 9 

forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

OPPHEVING AV IAS 27 (2008) 

20  Denne standard er utstedt samtidig med IFRS 10. Sammen erstatter de to IFRS-ene IAS 27: «Konsernregnskap og 

separat finansregnskap» (som endret i 2008). 
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 28 

Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet 

FORMÅL 

1 Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsføringen for investeringer i tilknyttede foretak, og å 

fastsette kravene for anvendelsen av egenkapitalmetoden ved regnskapsføring av investeringer i tilknyttede 

foretak og felleskontrollerte virksomheter. 

VIRKEOMRÅDE 

2 Denne standard skal anvendes av alle foretak som er investorer med felles kontroll over, eller betydelig 

innflytelse på, et foretak som det er investert i. 

DEFINISJONER 

3 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

 Et «tilknyttet foretak» er et foretak der investor har betydelig innflytelse. 

 «Konsernregnskap» er finansregnskapet til et konsern der morforetakets og dets datterforetaks eiendeler, 

forpliktelser, egenkapital, inntekter, kostnader og kontantstrømmer blir presentert som tilhørende en enkelt 

økonomisk foretaksenhet. 

 «Egenkapitalmetoden» er en metode for regnskapsføring der investeringen førstegangsinnregnes til 

anskaffelseskost og deretter justeres for endringen etter anskaffelsen i investors andel av nettoeiendelene til 

foretaket som det er investert i. Investorens resultat omfatter dennes andel av resultatet til foretaket som det 

er investert i, og investorens andre inntekter og kostnader omfatter dennes andel av andre inntekter og 

kostnader i foretaket som det er investert i. 

 En «felleskontrollert ordning» er en ordning der to eller flere parter har felles kontroll. 

 «Felles kontroll» er den avtalte delingen av kontroll over en ordning, som bare foreligger når beslutninger 

om relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom de partene som deler kontroll. 

 En «felleskontrollert virksomhet» er en felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll over 

ordningen, har rett til ordningens netto eiendeler. 

 En «deltaker i en felleskontrollert virksomhet» er en part i en felleskontrollert virksomhet som har felles 

kontroll over vedkommende felleskontrollerte virksomhet. 

 «Betydelig innflytelse» er makt til å delta i de finansielle og driftsmessige prinsippavgjørelsene til foretaket 

som det er investert i, men har ikke kontroll eller felles kontroll over disse prinsippene. 

4  Følgende begreper er definert i nr. 4 i IAS 27: «Separat finansregnskap» og i vedlegg A til IFRS 10: 

«Konsernregnskap», og benyttes i denne standard i den betydning de har i de IFRS-ene der de er definert: 

– kontroll over et foretak som det er investert i 

– konsern 

– morforetak 

– separat finansregnskap 

– datterforetak. 

BETYDELIG INNFLYTELSE 

5  Dersom et foretak direkte eller indirekte (for eksempel gjennom datterforetak) kontrollerer 20 prosent eller mer av 

stemmerettene i foretaket som det er investert i, antas det at foretaket har en betydelig innflytelse, med mindre det 

klart kan godtgjøres at dette ikke er tilfellet. Motsatt gjelder at dersom et foretak direkte eller indirekte (for 

eksempel gjennom datterforetak) kontrollerer mindre enn 20 prosent av stemmerettene i foretaket som det er 

investert i, antas det at foretaket ikke har noen betydelig innflytelse, med mindre det klart kan godtgjøres at 

foretaket har slik innflytelse. Det at en investor eier en vesentlig del eller en flertallsandel, utelukker imidlertid 

ikke at et annet foretak kan ha betydelig innflytelse.  
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6  Hvorvidt det foreligger en betydelig innflytelse fra et foretaks side, kan vanligvis godtgjøres på én eller flere av 

følgende måter: 

a)  Representasjon i styret eller tilsvarende styrende organ i foretaket som det er investert i, 

b)  deltakelse i prosesser for fastsetting av prinsipper, herunder deltakelse i avgjørelser om utbytte eller andre 

utdelinger, 

c)  vesentlige transaksjoner mellom foretaket og foretaket som det er investert i, 

d)  gjensidig utveksling av ledende personale, eller 

e)  levering av viktig teknisk informasjon. 

7  Et foretak kan eie tegningsretter, aksjekjøpsopsjoner, gjelds- eller egenkapitalinstrumenter som er konvertible til 

ordinære aksjer, eller andre tilsvarende instrumenter som har mulighet, dersom denne utøves eller konverteres, til å 

gi foretaket ekstra stemmeretter eller å redusere en annen parts stemmeretter over de finansielle og driftsmessige 

prinsippene til et annet foretak (dvs. potensielle stemmeretter). Tilstedeværelsen og virkningen av potensielle 

stemmeretter som for øyeblikket kan utøves eller er konvertible, herunder potensielle stemmeretter som innehas av 

et annet foretak, tas i betraktning når det skal avgjøres om et foretak har betydelig innflytelse eller ikke. Potensielle 

stemmeretter kan ikke utøves eller konverteres for øyeblikket når de for eksempel ikke kan utøves eller konverteres 

før på et framtidig tidspunkt, eller før en framtidig hendelse inntreffer. 

8  Når det skal avgjøres om potensielle stemmeretter bidrar til betydelig innflytelse eller ikke, skal foretaket 

undersøke alle fakta og omstendigheter (herunder betingelsene for utøvelse av de potensielle stemmerettene og 

eventuelle andre kontraktsregulerte ordninger, enten hver for seg eller samlet) som påvirker potensielle 

stemmeretter, bortsett fra ledelsens hensikter og den finansielle muligheten til å utøve eller konvertere disse 

potensielle stemmerettene. 

9  Et foretak taper betydelig innflytelse over en virksomhet som det er investert i, når det mister makt til å delta i de 

finansielle og driftsmessige prinsippavgjørelsene i vedkommende foretak. Tap av betydelig innflytelse kan 

forekomme med eller uten en endring i absolutte eller relative eierskapsnivåer. Det vil for eksempel forekomme 

når et tilknyttet foretak underlegges kontroll av en offentlig myndighet, rettsinstans, forvalter eller 

reguleringsmyndighet. Det kan også skje som følge av en kontraktsregulert ordning. 

EGENKAPITALMETODEN 

10  Ved bruk av egenkapitalmetoden blir investeringen i et tilknyttet foretak eller i en felleskontrollert virksomhet 

førstegangsinnregnet til anskaffelseskost, og den balanseførte verdien settes opp eller ned for å innregne investors 

andel av resultatet etter overtakelsestidspunktet i foretaket som det er investert i. Investors andel av resultatet i 

foretaket som det er investert i, innregnes i investors resultat. Utdelinger som er mottatt fra et foretak som det er 

investert i, reduserer investeringens balanseførte verdi. Justeringer av den balanseførte verdien kan også være 

nødvendig for endringer i investors forholdsmessige interesse i foretaket som det er investert i, som oppstår etter 

endringer i vedkommende foretaks andre inntekter og kostnader. Slike endringer omfatter endringer som oppstår 

av verdiregulering av eiendom, anlegg og utstyr og av valutaomregningsforskjeller. Investors andel av disse 

endringene blir innregnet i investorens andre inntekter og kostnader (se IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». 

11  Det kan være at innregning av inntekt på grunnlag av mottatte utdelinger ikke gir en fornuftig måling den inntekten 

investor har opptjent på en investering i et tilknyttet foretak eller i en felleskontrollert virksomhet, fordi de mottatte 

utdelingene i bare liten grad kan gjenspeile inntjeningen til det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte 

virksomheten. Ettersom investor har felles kontroll over eller betydelig innflytelse på foretaket som det er investert 

i, har investor en interesse i det tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte virksomhetens inntjening og, som 

et resultat av dette, avkastningen av egen investering. Investor regnskapsfører denne interessen ved å utvide 

virkeområdet for sitt finansregnskap til å omfatte sin andel av resultatet i et foretak som det er investert i. Som et 

resultat av dette gir anvendelsen av egenkapitalmetoden mer informativ rapportering av investors nettoeiendeler og 

resultat. 

12  Når det foreligger potensielle stemmeretter eller andre derivater som inneholder potensielle stemmeretter, skal et 

foretaks andel i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet fastsettes utelukkende på grunnlag av 

eksisterende eierandeler, og gjenspeiler ikke en mulig utøvelse eller konvertering av potensielle stemmeretter og 

andre derivater, med mindre nr. 13 kommer til anvendelse. 

13  Under enkelte omstendigheter har et foretak i realiteten et eksisterende eierskap som en følge av en transaksjon 

som for øyeblikket gir foretaket tilgang til avkastningen tilknyttet en eierandel. Under slike omstendigheter blir den 

andelen som tildeles foretaket, fastsatt ved å ta hensyn til den eventuelle utøvelsen av disse potensielle 

stemmerettene og andre derivater som for øyeblikket gir foretaket tilgang til avkastningen. 

14  IFRS 9: «Finansielle instrumenter» kommer ikke til anvendelse på interesser i tilknyttede foretak og 

felleskontrollerte virksomheter som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Når instrumenter som 

inneholder potensielle stemmeretter i realiteten for øyeblikket gir tilgang til avkastningen tilknyttet en eierandel i et 

tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet, er slike instrumenter ikke underlagt IFRS 9. I alle andre 

tilfeller blir instrumenter som inneholder potensielle stemmeretter i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet, regnskapsført i samsvar med IFRS 9.  
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15  Med mindre en investering, eller en del av en investering, i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet 

er klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», 

skal investeringen, eller en beholdt interesse i investeringen som ikke er klassifisert som holdt for salg, 

klassifiseres som et anleggsmiddel. 

ANVENDELSE AV EGENKAPITALMETODEN 

16  Et foretak med felles kontroll over eller betydelig innflytelse på et foretak som det er investert i, skal regnskapsføre 

sin investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet ved bruk av egenkapitalmetoden, unntatt 

når denne investeringen kvalifiserer for unntak i samsvar med nr. 17–19. 

Unntak fra anvendelse av egenkapitalmetoden 

17  Et foretak trenger ikke anvende egenkapitalmetoden på sin investering i et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet dersom foretaket er et morforetak som er unntatt fra å utarbeide konsernregnskap ved 

det begrensede virkeområdet i nr. 4 a) i IFRS 10 eller dersom alle følgende punkter kommer til anvendelse: 

a)  Foretaket er et heleid datterforetak, eller er et deleid datterforetak til et annet foretak og dets andre eiere, 

herunder dem som ellers ikke har stemmerett, er informert om og ikke har innvendinger mot at foretaket ikke 

anvender egenkapitalmetoden. 

b)  Foretakets gjelds- eller egenkapitalinstrumenter omsettes ikke i et offentlig marked (på en innenlandsk eller 

utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder). 

c)  Foretaket har ikke innsendt, og er heller ikke i ferd med å innsende, sitt finansregnskap til et børstilsyn eller en 

annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig marked. 

d)  Det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for foretaket avlegger konsernregnskap som 

er offentlig tilgjengelige, og som er i samsvar med de internasjonale standardene for finansiell rapportering. 

18  Når en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet holdes av, eller holdes indirekte 

gjennom, et foretak som er en risikokapitalorganisasjon, eller et investeringsfond, et aksjefond og lignende foretak, 

herunder investeringstilknyttede forsikringsfond, kan foretaket velge å måle investeringer i disse tilknyttede 

foretakene og felleskontrollerte virksomhetene til virkelige verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9. 

19  Når et foretak har en investering i et tilknyttet foretak, der en del av dette holdes indirekte gjennom en 

risikokapitalorganisasjon, eller et investeringsfond, et aksjefond og lignende foretak, herunder 

investeringstilknyttede forsikringsfond, kan foretaket velge å måle denne delen av investeringen i det tilknyttede 

foretaket til virkelige verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9, uansett der risikokapitalorganisasjonen, eller 

investeringsfondet, aksjefondet og lignende foretak, herunder investeringstilknyttede forsikringsfond, har betydelig 

innflytelse over denne delen av investeringen. Dersom foretaket velger å gjøre dette, skal foretaket anvende 

egenkapitalmetoden på alle gjenværende deler av sin investering i et tilknyttet foretak som ikke holdes gjennom et 

risikokapitalorganisasjon, eller gjennom et investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder 

investeringstilknyttede forsikringsfond. 

Klassifisering som holdt for salg 

20  Et foretak skal anvende IFRS 5 på en investering, eller en del av en investering, i et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg. En eventuell beholdt 

andel av en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet som ikke er klassifisert som holdt 

for salg, skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden fram til avhending av den andelen som er klassifisert 

som holdt for salg, finner sted. Etter at avhendingen har funnet sted, skal et foretak regnskapsføre en eventuell 

beholdt interesse i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten i samsvar med IFRS 9, med 

mindre den beholdte interessen fortsatt er et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet, og i så fall skal 

foretaket benytte egenkapitalmetoden. 

21  Når en investering, eller en del av en investering, i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet som 

tidligere ble klassifisert som holdt for salg, ikke lenger oppfyller kriteriene for å bli klassifisert på denne måten, 

skal den regnskapsføres med tilbakevirkende kraft ved bruk av egenkapitalmetoden fra og med tidspunktet da den 

ble klassifisert som holdt for salg. Finansregnskap for regnskapsperiodene etter at den ble klassifisert som holdt for 

salg, endres tilsvarende.  
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Opphør av bruk av egenkapitalmetoden 

22 Et foretak skal opphøre å bruke egenkapitalmetoden fra tidspunkt da foretakets investering opphører å 

være et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet på følgende måter: 

a) Dersom investeringen blir et datterforetak, skal foretaket regnskapsføre sin investering i samsvar med 

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» og IFRS 10. 

b) Dersom den beholdte interessen i det tidligere tilknyttede foretaket eller den tidligere felleskontrollerte 

virksomheten er en finansiell eiendel, skal foretaket måle den beholdte interessen til virkelige verdi. 

Virkelig verdi for den beholdte interessen skal anses som dens virkelige verdi ved førstegangsinnregning 

som finansiell eiendel i samsvar med IFRS 9. Foretaket skal innregne i resultatet eventuelle forskjeller 

mellom  

i) den virkelige verdien av eventuelle investeringer som beholdes, og eventuelle provenyer fra 

avhendingen av en delinteresse i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, 

og 

ii) investeringens balanseførte verdi på tidspunktet da foretaket ikke lenger benyttet 

egenkapitalmetoden. 

c) Dersom et foretak ikke lenger benytter egenkapitalmetoden, skal foretaket regnskapsføre alle beløp som 

tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader vedrørende denne investeringen, på samme 

grunnlag som ville vært påkrevd dersom foretaket som det er investert i, hadde avhendet de tilknyttede 

eiendelene eller forpliktelsene direkte. 

23  Dersom en gevinst eller et tap som tidligere var innregnet i andre inntekter eller kostnader av foretaket som det er 

investert i, ville blitt omklassifisert til resultatet ved avhendingen av de tilknyttede eiendelene eller forpliktelsene, 

omklassifiserer derfor foretaket tapet eller gevinsten fra egenkapitalen til resultatet (som en 

omklassifiseringsjustering) når foretaket ikke lenger benytter egenkapitalmetoden. Dersom et tilknyttet foretak 

eller en felleskontrollert virksomhet for eksempel har kumulative valutakursdifferanser knyttet til en utenlandsk 

virksomhet, og foretaket opphører å bruke egenkapitalmetoden, skal foretaket omklassifisere til resultatet gevinsten 

eller tapet som tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader i tilknytning til den utenlandske virksomheten. 

24 Dersom en investering i et tilknyttet foretak blir en investering i en felleskontrollert virksomhet eller en 

investering i en felleskontrollert virksomhet blir en investering i et tilknyttet foretak, skal foretaket fortsatt 

anvende egenkapitalmetoden og ikke måle den beholdte interessen på nytt. 

Endringer i eierandel 

25  Dersom et foretaks eierandel i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet blir redusert, men foretaket 

fortsetter å anvende egenkapitalmetoden, skal foretaket omklassifisere til resultatet den andelen av gevinst eller tap 

som tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader i tilknytning til denne reduksjonen i eierandel dersom det 

ville bli påkrevd at slike gevinster eller tap ble omklassifisert til resultatet ved avhending av de tilknyttede 

eiendelene eller forpliktelsene. 

Framgangsmåter ved egenkapitalmetoden 

26  Mange av de framgangsmåtene som er relevante for anvendelsen av egenkapitalmetoden, ligner på de 

konsolideringsprinsippene som er beskrevet i IFRS 10. Videre blir de samme prinsippene som ligger til grunn for 

framgangsmåtene som benyttes ved regnskapsføring av overtakelse av et datterforetak, også benyttet ved 

regnskapsføring av overtakelsen av en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet. 

27  Et konserns andel i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet er morforetakets og morforetakets 

datterforetaks samlede respektive eierandeler i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollert virksomheten. De 

respektive eierandelene av konsernets andre tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter blir ignorert 

for dette formålet. Når et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet har datterforetak, tilknyttede 

foretak eller felleskontrollerte virksomheter, er de resultater, andre inntekter og kostnader og nettoeiendeler som 

tas hensyn til ved anvendelsen av egenkapitalmetoden, de samme som innregnes i det tilknyttede foretakets eller 

den felleskontrollerte virksomhetens finansregnskap (herunder det tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte 

virksomhetens andel av resultatene, andre inntekter og kostnader og nettoeiendelene i sine tilknyttede foretak og 

felleskontrollerte virksomheter), etter eventuelle justeringer som er nødvendige for å gjengi ensartede 

regnskapsprinsipper (se nr. 35 og 36).  
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28  Gevinster og tap fra «oppstrøms-» og «nedstrømstransaksjoner» mellom et foretak (herunder foretakets 

konsoliderte datterforetak) og dets tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter innregnes bare i 

foretakets finansregnskap i samme utstrekning som ikke-tilknyttede investorers interesser i det tilknyttede foretaket 

eller den felleskontrollerte virksomheten. «Oppstrømstransaksjoner» er for eksempel salg av eiendeler fra et 

tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet til investor. «Nedstrømstransaksjoner» er for eksempel salg 

eller overføringer av eiendeler fra investor til vedkommende investors tilknyttede foretak eller felleskontrollerte 

virksomheter. Investors andel i det tilknyttede foretakets eller det felleskontrollerte foretakets gevinster eller tap 

som følge av disse transaksjonene blir eliminert. 

29  Når nedstrømstransaksjoner godtgjør en reduksjon i netto realisasjonsverdi av eiendelene som skal selges eller 

overføres, eller et tap ved verdifall for disse eiendelene, skal disse tapene innregnes fullt ut av investoren. Når 

oppstrømstransaksjoner godtgjør en reduksjon i netto realisasjonsverdi av eiendelene som skal kjøpes eller et tap 

ved verdifall for disse eiendelene, skal investor innregne sin andel av dette i disse tapene. 

30  Overføring i form av en ikke-monetær eiendel til et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i bytte 

mot en egenkapitalinteresse i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten skal regnskapsføres 

i samsvar med nr. 28, unntatt når overføringen ikke har noe forretningsmessig innhold, slik dette begrepet er 

beskrevet i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». Dersom en slik overføring ikke har noe forretningsmessig 

innhold, anses gevinsten eller tapet som urealisert, og blir ikke innregnet, med mindre nr. 31 også kommer til 

anvendelse. Slike urealiserte gevinster og tap skal elimineres mot investeringen regnskapsført ved bruk av 

egenkapitalmetoden, og skal ikke presenteres som utsatte gevinster eller tap i foretakets konsoliderte 

balanseoppstilling eller i foretakets balanseoppstilling der investeringer regnskapsføres ved bruk av 

egenkapitalmetoden. 

31  Dersom foretaket, i tillegg til å motta en egenkapitalinteresse i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet, mottar monetære eller ikke-monetære eiendeler, skal foretaket innregne fullt ut i resultatet den andelen 

av gevinsten eller tapet på den ikke-monetære overføringen knyttet til de monetære eller ikke-monetære eiendelene 

som ble mottatt. 

32  En investering regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden fra tidspunktet da foretaket blir et tilknyttet foretak 

eller en felleskontrollert virksomhet. Ved overtakelsen av investeringen regnskapsføres en eventuell forskjell 

mellom investeringens anskaffelseskost og foretakets andel av netto virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og 

forpliktelser i foretaket som det er investert i, på følgende måter: 

a)  Goodwill som gjelder et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet, inkluderes i investeringens 

balanseførte verdi. Avskrivning av slik goodwill er ikke tillatt. 

b)  Et eventuelt overskytende av den netto virkelige verdien av foretakets andel av identifiserbare eiendeler og 

forpliktelser i foretaket som det er investert i, i forhold til investeringens anskaffelseskost, skal inkluderes som 

inntekter ved beregning av foretakets andel av det tilknyttede foretakets eller det felleskontrollerte foretakets 

resultat i perioden da investeringen anskaffes. 

 Hensiktsmessige justeringer av foretakets andel av det tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte 

virksomhetens resultat etter overtakelsen blir også foretatt for å regnskapsføre eksempelvis avskrivning av 

avskrivbare eiendeler basert på deres virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Tilsvarende gjøres det 

hensiktsmessige justeringer av foretakets andel av det tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte 

virksomhetens resultatet etter overtakelsen for tap ved verdifall som for eksempel for goodwill eller for eiendom, 

anlegg og utstyr. 

33 Ved anvendelse av egenkapitalmetoden skal foretaket benytte det nyeste tilgjengelige finansregnskapet for 

det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten. Når slutten av foretakets 

rapporteringsperiode er forskjellig fra slutten av rapporteringsperioden til det tilknyttede foretaket eller 

den felleskontrollerte virksomheten, utarbeider det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte 

virksomheten for foretakets bruk finansregnskap til samme tidspunkt som foretakets finansregnskap, med 

mindre dette ikke er praktisk mulig. 

34 Når et tilknyttet foretaks eller en felleskontrollert virksomhets finansregnskap som benyttes ved anvendelse 

av egenkapitalmetoden i samsvar med nr. 33, blir utarbeidet på et annet tidspunkt enn foretakets, skal det 

foretas justeringer for virkningene av betydelige transaksjoner eller hendelser som forekommer mellom 

dette tidspunktet og tidspunktet for avslutning av foretakets finansregnskap. I alle tilfeller skal forskjellen 

mellom slutten av rapporteringsperioden til det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte 

virksomheten og slutten av rapporteringsperioden for foretaket, ikke være mer enn tre måneder. Lengden 

på rapporteringsperiodene og en eventuell forskjell mellom avslutningene av rapporteringsperiodene skal 

være den samme fra periode til periode. 

35 Foretakets finansregnskap skal utarbeides ved anvendelse av ensartede regnskapsprinsipper for like 

transaksjoner og andre hendelser under lignende forhold.  
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36  Dersom et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet benytter andre regnskapsprinsipper enn de som 

benyttes av foretaket for like transaksjoner og hendelser under lignende forhold, skal det foretas justeringer for å 

samordne det tilknyttede foretakets eller det felleskontrollerte foretakets regnskapsprinsipper til foretakets 

regnskapsprinsipper når det tilknyttede foretakets eller det felleskontrollerte foretakets finansregnskap benyttes av 

foretaket ved anvendelse av egenkapitalmetoden. 

37  Dersom et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet har kumulative preferanseaksjer i omløp som eies 

av andre parter enn foretaket og som klassifiseres som egenkapital, beregner foretaket sin andel av resultatet etter 

justering for utbyttet av slike aksjer, enten det er vedtatt å utdele utbytte eller ikke. 

38  Dersom et foretaks andel av tapene til et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet er lik eller 

overstiger foretakets interesse i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, vil foretaket 

opphøre å innregne sin andel av ytterligere tap. Interessen i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet 

er investeringens balanseførte verdi i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten ved bruk av 

egenkapitalmetoden, sammen med eventuelle langsiktige interesser som reelt sett utgjør en del av foretakets 

nettoinvestering i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten. En post hvis oppgjør verken er 

planlagt eller sannsynlig i overskuelig framtid, er for eksempel i realiteten en økning av foretakets investering i det 

tilknyttede selskapet eller den felleskontrollerte virksomheten. Slike poster kan omfatte preferanseaksjer og 

langsiktige fordringer eller lån, men omfatter ikke kundefordringer, leverandørgjeld eller eventuelle langsiktige 

fordringer som det finnes tilstrekkelig sikkerhet for, for eksempel sikrede lån. Tap innregnet ved bruk av 

egenkapitalmetoden ut over foretakets investering i ordinære aksjer blir benyttet på de andre bestanddelene av 

foretakets interesse i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i motsatt rekkefølge av deres prioritet 

ved avvikling. 

39  Etter at foretakets interesse er redusert til null, blir det bare tatt hensyn til ytterligere tap, og innregnet en 

forpliktelse for dette, i den utstrekning foretaket har pådratt seg juridiske eller underforståtte plikter eller foretatt 

betalinger på vegne av det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten. Dersom det tilknyttede 

foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten deretter rapporterer overskudd, vil foretaket bare gjenoppta 

innregning av sin andel av disse overskuddene etter at foretakets andel av overskuddet er lik den andelen av 

underskuddet som ikke er innregnet. 

Tap ved verdifall 

40  Etter anvendelse av egenkapitalmetoden, herunder innregning av det tilknyttede foretakets eller det 

felleskontrollerte foretakets underskudd i samsvar med nr. 38, anvender investor kravene i AS 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling» for å avgjøre om det er nødvendig å innregne eventuelle ytterligere tap ved 

verdifall når det gjelder foretakets nettoinvestering i det tilknyttede foretaket eller det felleskontrollerte foretaket. 

41  Foretaket anvender også kravene i IAS 39 for å avgjøre om eventuelle ytterligere tap ved verdifall blir innregnet 

med hensyn til foretakets interesse i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, som ikke 

utgjør en del av nettoinvesteringen og beløpet for dette tapet ved verdifall. 

42  Ettersom goodwill som utgjør en del av den balanseførte verdien av en investering i et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet, ikke innregnes separat, testes den ikke separat for verdifall ved anvendelse av kravene 

for testing av goodwill for verdifall i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». I stedet blir hele den balanseførte verdien 

av investeringen testet for verdifall i samsvar med IAS 36 som en enkelt eiendel, ved at investeringens 

gjenvinnbare beløp (høyeste verdi av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter) sammenlignes med dens 

balanseførte verdi, når anvendelsen av IAS 39 indikerer at investeringen kan ha falt i verdi. Et tap ved verdifall 

innregnet i disse tilfellene blir ikke fordelt på noen eiendel, herunder goodwill, som utgjør en del av investeringens 

balanseførte verdi i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten. Dermed blir enhver 

reversering av dette tapet ved verdifall innregnet i samsvar med IAS 36 i den utstrekning det gjenvinnbare beløpet 

for investeringen deretter øker. Ved beregning av investeringens bruksverdi skal et foretak estimere 

a)  sin andel av nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å bli generert av det tilknyttede 

foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, herunder kontantstrømmene fra det tilknyttede foretakets 

eller den felleskontrollerte virksomhetens drift, samt provenyet ved endelig avhending av investeringen, eller 

b)  nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå av utbytte som investeringen 

vil gi, og fra investeringens endelige avhending. 

 Ved bruk av hensiktsmessige forutsetninger vil begge metoder gi samme resultat. 

43  Det gjenvinnbare beløpet for en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet skal vurderes 

for hvert enkelt tilknyttet foretak eller felleskontrollert virksomhet, med mindre det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten ikke genererer tilgang av inngående kontantstrømmer fra fortsatt bruk, som i all 

vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra foretakets andre eiendeler. 
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SEPARAT FINANSREGNSKAP 

44  En investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføres i foretakets separate 

finansregnskap i samsvar med nr. 10 i IAS 27 (som endret i 2011). 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

45  Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal det 

opplyse om dette og samtidig anvende IFRS 10, IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger», IFRS 12: «Opplysninger 

om interesser i andre foretak» og IAS 27 (som endret i 2011). 

Henvisninger til IFRS 9 

46  Dersom et foretak anvender denne standard, men ennå ikke anvender IFRS 9, skal alle henvisninger til IFRS 9 

forstås som henvisninger til IAS 39. 

OPPHEVING AV IAS 28 (2003) 

47  Denne standard erstatter IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» (som revidert i 2003). 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1255/2012 

av 11. desember 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12, internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 1 og 13 samt tolkning nr. 20 fra Den internasjonale tolkningskomité for 

finansiell rapportering (IFRIC)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 

tolkninger som forelå 15. oktober 2008. 

2) 20. desember 2010 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: 

«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 

finansiell rapportering — Alvorlig høyinflasjon og 

avskaffelse av faste tidspunkter for førstegangsbrukere» 

(heretter kalt «endringene av IFRS 1») og av 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12: 

«Inntektsskatt — Utsatt skatt: gjenvinning av 

underliggende eiendeler» (heretter kalt «endringene av 

IAS 12»). Formålet med endringene av IFRS 1 er å 

innføre et nytt unntak i virkeområdet for IFRS 1, nemlig 

at foretak som er utsatt for alvorlig høyinflasjon, kan 

benytte virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for 

sine eiendeler og forpliktelser i sin IFRS-

åpningsbalanse. I tillegg erstatter disse endringene også 

henvisningene til faste tidspunkter i IFRS 1 med 

henvisninger til tidspunktet for overgang til IFRS. Når 

det gjelder IAS 12, fastsetter denne standarden 

regnskapsmessig behandling av inntektsskatt. Formålet 

med endringene av IAS 12 er å innføre et unntak fra 

målingsprinsippet i IAS 12 i form av en antakelse om at 

den balanseførte verdien av en investeringseiendom 

målt til virkelig verdi vil kunne gjenvinnes ved et salg, 

og foretaket ville bli pålagt å benytte skattesatsen som 

skal benyttes for salget av den underliggende eiendelen. 

3) IASB utstedte 12. mai 2011 IFRS 13: «Måling av 

virkelig verdi» (heretter kalt «IFRS 13»). I IFRS 13 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 

29.12.2012, s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 152/2013 av 15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg 

XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 28. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

fastsettes en enkelt IFRS-ramme for måling av virkelig 

verdi, og den gir omfattende veiledning om hvordan 

måling av den virkelige verdien av både finansielle og 

ikke-finansielle eiendeler og forpliktelser skal skje. 

IFRS 13 kommer til anvendelse når en annen IFRS 

krever eller tillater måling av virkelig verdi eller at det 

gis opplysninger om måling av virkelig verdi. 

4) IASB utstedte 19. oktober 2011 tolkning nr. 20 fra Den 

internasjonale tolkningskomité for finansiell 

rapportering (IFRIC): «Kostnader til fjerning av 

overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen» (IFRIC 

20). Formålet med IFRIC 20 er å gi veiledning om 

innregning av kostnader til fjerning av overdekning 

betraktet som eiendel, og om førstegangs- og 

etterfølgende måling av fjerning av overdekning 

betraktet som eiendel med sikte på en mer ensartet 

praksis for hvordan foretak regnskapsfører kostnader til 

fjerning av overdekning som de pådrar seg i dagbrudd i 

produksjonsfasen. 

5) Ved denne forordning godkjennes endringene av IAS 

12, endringene av IFRS 1, IFRS 13 og IFRIC 20, samt 

de endringer som følger av disse i andre standarder og 

tolkninger. Disse standardene, endringene av 

eksisterende standarder eller tolkninger inneholder 

enkelte henvisninger til IFRS 9 som for øyeblikket ikke 

kan anvendes, ettersom IFRS 9 ennå ikke er vedtatt av 

Unionen. Derfor bør alle henvisninger til IFRS 9 som 

fastsatt i vedlegget til denne forordning, forstås som en 

henvisning til IAS 39: «Finansielle instrumenter — 

innregning og måling». Dessuten kan eventuelle 

endringer i IFRS 9 som følger av vedlegget til denne 

forordning, ennå ikke anvendes. 

6) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 

innenfor EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 12, 

samt endringene av IFRS 1, IFRS 13 og IFRIC 20 

oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

7) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —  

2017/EØS/62/32 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres 

følgende endringer: 

a)  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12: «Inn-

tektsskatt» endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

b)  Tolkning nr. 21 fra Den faste tolkningskomité (SIC) 

oppheves i samsvar med endringene av IAS 12 som fastsatt 

i vedlegget til denne forordning. 

c)  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder 

for finansiell rapportering» endres som fastsatt i vedlegget 

til denne forordning. 

d)  IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» innsettes som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

e)  IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IAS 1, 

IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 19, 

IAS 20, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 34, 

IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRIC 2, IFRIC 

4, IFRIC 13, IFRIC 17 og IFRIC 19 endres i samsvar med 

IFRS 13 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

f)  IFRIC-tolkning nr. 20: «Kostnader til fjerning av 

overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen» innsettes som 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

g)  IFRS 1 endres i samsvar med IFRIC 20 som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

3.  Eventuelle endringer i IFRS 9 som følger av vedlegget til 

denne forordning, kommer ikke til anvendelse. 

Artikkel 2 

1.  Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

nr. 1 bokstav a), b) og c) senest fra første dag i det første 

regnskapsåret som begynner på tidspunktet for ikrafttredelsen 

av denne forordning eller senere. 

2.  Alle selskaper skal anvende IFRS 13, IFRIC 20 og 

endringer som følger av disse, som nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav d)–g), senest fra første dag i det første regnskapsåret 

som begynner 1. januar 2013 eller senere. 

Artikkel 3 

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. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 1 IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av IFRS - Alvorlig høyinflasjon og avskaffelse av 

faste tidspunkter for førstegangsbrukere» 

IAS 12 IAS 12: «Inntektsskatt - Utsatt skatt: gjenvinning av underliggende eiendeler» 

IFRS 13 IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» 

IFRIC 20 IFRIC 20: «Kostnader til fjerning av overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen» 

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 

opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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ENDRINGER AV IFRS 1 

Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering 

Etter nr. 31B tilføyes ny overskrift og nytt nr. 31C. 

PRESENTASJON OG OPPLYSNINGER 

Forklaring på overgang til IFRS-er 

Bruk av estimert anskaffelseskost etter alvorlig høyinflasjon 

31C  Dersom et foretak velger å måle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi, og benytte denne virkelige verdien 

som estimert anskaffelseskost i sin IFRS-åpningsbalanse på grunn av alvorlig høyinflasjon (se D26–D30), skal 

foretakets første IFRS-finansregnskap inneholde en forklaring på hvordan, og hvorfor, foretaket hadde, og 

deretter opphørte å ha, en funksjonell valuta som har begge følgende egenskaper: 

a)  En pålitelig generell prisindeks er ikke tilgjengelig for alle foretak med transaksjoner og balanser i 

vedkommende valuta. 

b)  Vekslingsmulighet mellom vedkommende valuta og en relativt stabil utenlandsk valuta finnes ikke. 

Vedlegg B 

Unntak fra kravet om tilbakevirkende anvendelse av andre IFRS-er 

B2 skal lyde: 

 Fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

B2  Bortsett fra i de tilfeller som tillates av B3, skal en førstegangsbruker anvende fraregningskravene i IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling» fremadrettet på transaksjoner som skjer på tidspunktet for 

overgang til IFRS-er eller senere. Dersom en førstegangsbruker for eksempel har fraregnet ikke-derivative 

finansielle eiendeler eller ikke-derivative finansielle forpliktelser i henhold til sine tidligere nasjonale 

regnskapsprinsipper som følge av transaksjoner som skjedde før overgangen til IFRS-er, skal en førstegangsbruker 

ikke innregne disse eiendelene og forpliktelsene i samsvar med IFRS-er (med mindre de oppfyller kravene til 

innregning som følge av en senere transaksjon eller hendelse). 

Vedlegg D 

Unntak fra andre IFRS-er 

D1 og D20 skal lyde : 

D1  Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak: 

a)  … 

o)  overføringer av eiendeler fra kunder (D24). 

p)  opphør av finansielle forpliktelser med egenkapitalinstrumenter (D25), og  

q)  alvorlig høyinflasjon (D26–D30). 

 Et foretak skal ikke anvende disse unntakene analogt på andre poster. 

 Måling av finansielle eiendelers eller finansielle forpliktelsers virkelige verdi ved førstegangsinnregning 

D20  Uavhengig av kravene i nr. 7 og 9 kan et foretak anvende kravene i AG76 siste punktum og i AG76A i IAS 39 

fremadrettet på transaksjoner som inngås på tidspunktet for overgang til IFRS-er eller senere. 

Ny overskrift og nye D26-D30 tilføyes.  
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 Alvorlig høyinflasjon 

D26  Dersom et foretak har en funksjonell valuta som var eller er valutaen til en høyinflasjonsøkonomi, skal foretaket 

avgjøre om det var gjenstand for alvorlig høyinflasjon før tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dette gjelder for 

foretak som anvender IFRS-er for første gang, og dessuten for foretak som tidligere har anvendt IFRS-er. 

D27  Valutaen i en høyinflasjonsøkonomi er gjenstand for alvorlig høyinflasjon dersom den har begge følgende 

egenskaper: 

a)  En pålitelig generell prisindeks er ikke tilgjengelig for alle foretak med transaksjoner og balanser i 

vedkommende valuta. 

b)  Vekslingsmulighet mellom vedkommende valuta og en relativt stabil utenlandsk valuta finnes ikke. 

D28 Den funksjonelle valutaen til et foretak opphører å være gjenstand for alvorlig høyinflasjon på tidspunktet for 

normalisering av den funksjonelle valutaen. Dette er tidspunktet da den funksjonelle valutaen ikke lenger verken 

har egenskapene nevnt i D27, eller når det skjer en endring i foretakets funksjonelle valuta til en valuta som ikke 

er gjenstand for alvorlig høyinflasjon, eller begge deler. 

D29  Når et foretaks tidspunkt for overgang til IFRS-er faller på, eller senere enn, den funksjonelle valutaens 

normaliseringstidspunkt, kan foretaket velge å måle alle eiendeler og forpliktelser som det holdt før den 

funksjonelle valutaens normaliseringstidspunkt til virkelig verdi på tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

Foretaket kan benytte denne virkelige verdien som estimert anskaffelseskost for disse eiendelene og 

forpliktelsene i sin IFRS-åpningsbalanse. 

D30  Når den funksjonelle valutaens normaliseringstidspunkt inntreffer innenfor en 12-måneders 

sammenligningsperiode, kan sammenligningsperioden være mindre enn 12 måneder, forutsatt at et fullstendig 

sett av finansregnskaper (slik det kreves av IAS 1 nr. 10) legges fram for denne kortere perioden. 

 IKRAFTTREDELSE 

Nytt nr. 39H tilføyes. 

39H Ved «Alvorlig høyinflasjon og avskaffelse av faste tidspunkter for førstegangsbrukere» (endringer av IFRS 1), 

utstedt i desember 2010, ble B2, D1 og D20 endret og nr. 31C og D26–D30 tilføyd. Et foretak skal anvende disse 

endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2011 eller senere. Tidligere anvendelse er 

tillatt. 

ENDRINGER AV IFRS 9 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i november 2009) 

C2 skal lyde: 

C2  I vedlegg B skal B1, B2 og B5 lyde: … 

B2  Bortsett fra i de tilfeller som tillates av B3, skal en førstegangsbruker anvende fraregningskravene i IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling» fremadrettet på transaksjoner som skjer på tidspunktet for 

overgang til IFRS-er eller senere. Dersom en førstegangsbruker for eksempel har fraregnet ikke-derivative 

finansielle eiendeler eller ikke-derivative finansielle forpliktelser i henhold til sine tidligere nasjonale 

regnskapsprinsipper som følge av transaksjoner som skjedde før overgangen til IFRS-er, skal en 

førstegangsbruker ikke innregne disse eiendelene og forpliktelsene i samsvar med IFRS-er (med mindre de 

oppfyller kravene til innregning som følge av en senere transaksjon eller hendelse). 

C3 endres ved tilføying av D20. 

C3  I vedlegg D (unntak fra andre IFRS-er) endres D19 og D20. … 

D20  Uavhengig av kravene i nr. 7 og 9 kan et foretak anvende kravene i AG76 siste punktum og i AG76A i IAS 

39 fremadrettet på transaksjoner som inngås på tidspunktet for overgang til IFRS-er eller senere. 
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IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i oktober 2010) 

C2 og C3 skal lyde. 

I C2 endres endringen av B2 som følger: 

B2  Bortsett fra i de tilfeller som tillates av B3, skal en førstegangsbruker anvende fraregningskravene i IFRS 9: 

«Finansielle instrumenter» fremadrettet på transaksjoner som skjer på tidspunktet for overgang til IFRS-er 

eller senere. Dersom en førstegangsbruker for eksempel har fraregnet ikke-derivative finansielle eiendeler 

eller ikke-derivative finansielle forpliktelser i henhold til sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper som 

følge av transaksjoner som skjedde før overgangen til IFRS-er, skal en førstegangsbruker ikke innregne 

disse eiendelene og forpliktelsene i samsvar med IFRS-er (med mindre de oppfyller kravene til innregning 

som følge av en senere transaksjon eller hendelse). 

I C3 endres endringene av D20 som følger: 

D20  Til tross for kravene i nr. 7 og 9 kan et foretak anvende kravene i B5.4.8 siste punktum og i B5.4.9 i IFRS 

9 fremadrettet på transaksjoner som inngås på tidspunktet for overgang til IFRS-er eller senere.  
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Endringer av IAS 12 

Inntektsskatt 

Nr. 52 omnummereres til nr. 51A. Nr. 10, og eksemplene etter nr. 51A endres. Nr. 51B og 51C og det etterfølgende 

eksempelet, samt nr. 51D, 51E, 98 og 99 tilføyes. 

DEFINISJONER 

Skattemessig verdi 

10  Når den skattemessige verdien av en eiendel eller en forpliktelse ikke er umiddelbart tydelig, er det nyttig å se 

nærmere på det grunnleggende prinsippet som denne standard er basert på, nemlig at et foretak, med visse 

begrensede unntak, skal innregne en forpliktelse (eiendel) ved utsatt skatt når gjenvinning eller oppgjør av den 

balanseførte verdien av en eiendel eller forpliktelse vil gjøre framtidige skattebetalinger større (mindre) enn de 

ville vært dersom slik gjenvinning eller slikt oppgjør ikke fikk noen skattemessige konsekvenser. Eksempel C i 

nr. 51A viser omstendigheter der det kan være nyttig å vurdere dette grunnleggende prinsippet, for eksempel når 

den skattemessige verdien av en eiendel eller forpliktelse avhenger av den forventede måten som gjenvinning 

eller oppgjør skjer på. 

MÅLING 

51A  I enkelte jurisdiksjoner kan måten et foretak gjenvinner (gjør opp) den balanseførte verdien av en eiendel 

(forpliktelse) påvirke  

a)  skattesatsen som skal anvendes når foretaket gjenvinner (gjør opp) den balanseførte verdien av eiendelen 

(forpliktelsen), og  

b)  den skattemessige verdien av eiendelen (forpliktelsen). 

I slike tilfeller måler et foretak forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt ved bruk av den skattesats og den 

skattemessige verdi som er i samsvar med måten gjenvinning eller oppgjør forventes å skje på. 

Eksempel A 

En eiendel av eiendom, anlegg og utstyr har en balanseført verdi på 100 og en skattemessig verdi på 60. En skattesats 

på 20 % ville gjelde dersom eiendelen ble solgt, og en skattesats på 30 % ville gjelde for annen inntekt. 

Foretaket innregner en forpliktelse ved utsatt skatt på 8 (20 % av 40) dersom det forventer å selge eiendelen uten 

ytterligere bruk, og en forpliktelse ved utsatt skatt på 12 (30 % av 40) dersom det forventer å beholde eiendelen og 

gjenvinne dens balanseførte verdi ved bruk. 

Eksempel B 

En eiendel av eiendom, anlegg og utstyr med en anskaffelseskost på 100 og en balanseført verdi på 80 blir 

verdiregulert til 150. Det gjøres ingen tilsvarende skattemessig justering. Kumulativ skattemessig avskrivning er 30 og 

skattesatsen 30 %. Dersom eiendelen blir solgt for mer enn anskaffelseskost, vil den kumulative skattemessige 

avskrivningen på 30 inngå i skattepliktig inntekt, mens salgsprovenyet som overstiger anskaffelseskost, ikke vil være 

skattepliktig. 

Den skattemessige verdien av eiendelen er 70, og det er en skatteøkende midlertidig forskjell på 80. Dersom foretaket 

forventer å gjenvinne den balanseførte verdien ved bruk av enheten, må det generere en skattepliktig inntekt på 150, 

men vil bare oppnå en fradragsberettiget avskrivning på 70. På dette grunnlaget foreligger det en forpliktelse ved 

utsatt skatt på 24 (30 % av 80). Dersom foretaket forventer å gjenvinne den balanseførte verdien ved å selge eiendelen 

umiddelbart for et salgsproveny på 150, beregnes forpliktelsen ved utsatt skatt på følgende måte: 

 Skatteøkende midlertidig forskjell Skattesats 
Forpliktelse 

ved utsatt skatt 

Kumulativ skattemessig avskrivning 30 30 % 9 

Proveny som overstiger anskaffelseskost 50 null — 

Totalt 80  9 

(Merknad: I samsvar med nr. 61A blir tillegget i utsatt skatt som oppstår ved verdireguleringen, innregnet i andre 

inntekter og kostnader.) 
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Eksempel C 

Det faktiske forhold er som i eksempel B, bortsett fra at dersom eiendelen selges for mer enn anskaffelseskost, vil den 

kumulative skattemessige avskrivningen inngå i skattepliktig inntekt (som har en skattesats på 30 %), og 

salgsprovenyet vil bli beskattet med 40 %, etter fradrag for en inflasjonsjustert anskaffelseskost på 110. 

Dersom foretaket forventer å gjenvinne den balanseførte verdien ved bruk av enheten, må det generere en skattepliktig 

inntekt på 150, men vil bare oppnå en fradragsberettiget avskrivning på 70. På dette grunnlag er den skattemessige 

verdien lik 70, det er en skatteøkende midlertidig forskjell på 80 og det er en forpliktelse ved utsatt skatt på 24 (30 % 

av 80), som i eksempel B. 

Dersom foretaket forventer å gjenvinne den balanseførte verdien ved å selge eiendelen umiddelbart for et proveny på 

150, vil foretaket kunne trekke fra den indekserte anskaffelseskosten på 110. Netto salgsproveny på 40 vil bli beskattet 

med 40 %. I tillegg vil den kumulative skattemessige avskrivningen på 30 inngå i skattepliktig inntekt og bli beskattet 

med 30 %. På dette grunnlag er den skattemessige verdien lik 80 (110 minus 30), det er en skatteøkende midlertidig 

forskjell på 70 og det er en forpliktelse ved utsatt skatt på 25 (40 % av 40 pluss 30 % av 30). Dersom den 

skattemessige verdien ikke er umiddelbart tydelig i dette eksempelet, kan det være nyttig å se nærmere på det 

grunnleggende prinsippet som er fastsatt i nr. 10. 

(Merknad: I samsvar med nr. 61A blir tillegget i utsatt skatt som oppstår ved verdireguleringen, innregnet i andre 

inntekter og kostnader.) 

51B  Dersom en forpliktelse ved utsatt skatt eller en eiendel ved utsatt skatt oppstår av en ikke-avskrivbar eiendel målt 

ved hjelp av verdireguleringsmodellen i IAS 16, skal målingen av forpliktelsen ved utsatt skatt eller eiendelen 

ved utsatt skatt gjenspeile de skattemessige konsekvensene av å gjenvinne den balanseførte verdien av den ikke-

avskrivbare eiendelen ved salg, uansett grunnlaget for måling av den balanseførte verdien av vedkommende 

eiendel. Dersom skattelovgivningen angir en skattesats som skal anvendes på det skattbare beløpet som er avledet 

av salget av en eiendel, og som er forskjellig fra skattesatsen som skal anvendes på det skattbare beløpet som er 

avledet av bruken av en eiendel, skal førstnevnte sats anvendes ved måling av den forpliktelsen eller eiendelen 

ved utsatt skatt som er knyttet til en ikke-avskrivbar eiendel. 

51C  Dersom en forpliktelse ved utsatt skatt eller en eiendel ved utsatt skatt oppstår av investeringseiendom som blir 

målt ved hjelp av modellen for virkelig verdi i IAS 40, forutsettes det, om ikke annet kan påvises, at den 

balanseførte verdien til investeringseiendommen vil bli gjenvunnet ved salg. Derfor, med mindre antakelsen ikke 

kan påvises, skal målingen av forpliktelsen ved utsatt skatt eller eiendelen ved utsatt skatt gjenspeile de 

skattemessige konsekvensene av å gjenvinne den balanseførte verdien av investeringseiendommen fullt ut ved 

salg. Denne antakelsen vil ikke kunne påvises dersom investeringseiendommen er avskrivbar og holdes innenfor 

en virksomhetsmodell hvis formål er å forbruke praktisk talt alle de økonomiske fordelene som ligger i 

investeringseiendommen over tid, heller enn ved salg. Dersom denne antakelsen kan påvises, skal kravene i nr. 

51 og 51A følges. 

Eksempel som illustrerer nr. 51C 

En investeringseiendom har en anskaffelseskost på 100 og en virkelig verdi på 150. Den måles ved hjelp av modellen 

for virkelig verdi i IAS 40. Den omfatter en tomt med en anskaffelseskost på 40 og en virkelig verdi på 60, og en 

bygning med en anskaffelseskost på 60 og en virkelig verdi på 90. Tomten har en ubegrenset utnyttbar levetid. 

Kumulativ avskrivning av bygningen for skattemessige formål er 30. Urealiserte endringer i den virkelige verdien av 

investeringseiendommen påvirker ikke skattepliktig inntekt. Dersom investeringseiendommen blir solgt for mer enn 

anskaffelseskost, vil reverseringen av den kumulative skattemessige avskrivningen på 30 bli inkludert i skattepliktig 

inntekt og beskattet med en ordinær skattesats på 30 %. Når det gjelder salgsprovenyer som overstiger 

anskaffelseskost, angir skattelovgivningen skattesatser på 25 % for eiendeler som holdes i mindre enn to år og 20 % for 

eiendeler som holdes i to år eller mer. 

Fordi investeringseiendommen blir målt ved hjelp av modellen for virkelig verdi i IAS 40, vil foretaket, om ikke annet 

kan påvises, gjenvinne den balanseførte verdien av investeringseiendommen fullt ut ved salg. Dersom dette ikke kan 

påvises, gjenspeiler den utsatte skatten de skattemessige konsekvensene av å gjenvinne den balanseførte verdien i sin 

helhet ved salg, selv om foretaket forventer å få leieinntekter fra eiendommen før den selges. 

Den skattemessige verdien av tomten dersom den blir solgt, er 40 og det foreligger en skatteøkende midlertidig 

forskjell på 20 (60 – 40). Den skattemessige verdien av bygningen dersom den blir solgt, er 30 (60 - 30) og det 

foreligger en skatteøkende midlertidig forskjell på 60 (90 – 30). Som en følge av dette er den samlede skatteøkende 

midlertidige forskjellen i tilknytning til investeringseiendommen 80 (20 + 60). 
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I samsvar med nr. 47 er skattesatsen den satsen som forventes å få anvendelse i den perioden investeringseiendommen 

blir realisert. Den forpliktelsen ved utsatt skatt som følger av dette blir beregnet som følger, dersom foretaket forventes 

å selge eiendommen etter å ha holdt den i mer enn to år: 

 Skatteøkende midlertidig forskjell  Skattesats 
Forpliktelse ved 

utsatt skatt 

Kumulativ skattemessig 

avskrivning 

30  30 % 9 

Proveny som overstiger 

anskaffelseskost 

50  20 % 10 

Totalt 80   19 

Dersom foretaket forventes å selge eiendommen etter å ha holdt den i mindre enn to år, vil beregningen ovenfor måtte 

endres til å anvende en skattesats på 25 %, i stedet for 20 %, på provenyene som overstiger anskaffelseskost. 

Dersom foretaket i stedet holder bygningen innenfor en virksomhetsmodell hvis formål er å forbruke praktisk talt alle 

de økonomiske fordelene som ligger i bygningen over tid, i stedet for ved salg, vil denne antakelsen ikke kunne påvises 

for bygningen. Tomten er imidlertid ikke avskrivbar. Derfor vil antakelsen om gjenvinning ved salg ikke bli tilbakevist 

for tomten. Av dette følger at forpliktelsen ved utsatt skatt vil gjenspeile de skattemessige konsekvensene av å gjenvinne 

den balanseførte verdien av bygningen ved bruk og den balanseførte verdien av tomten ved salg. 

Den skattemessige verdien av bygningen dersom den blir brukt, er 30 (60 - 30), og det foreligger en skatteøkende 

midlertidig forskjell på 60 (90 – 30), noe som fører til en forpliktelse ved utsatt skatt på 18 (30 % av 60). 

Den skattemessige verdien av tomten dersom den blir solgt, er 40 og det foreligger en skatteøkende midlertidig 

forskjell på 20 (60 – 40), noe som fører til en forpliktelse ved utsatt skatt på 4 (20 % av 20). 

Som en følge av dette er forpliktelsen ved utsatt skatt, dersom antakelsen om gjenvinning ved salg tilbakevises for 

bygningen, som er knyttet til investeringseiendommen lik 22 (18 + 4). 

51D  Antakelsen i nr. 51C får også anvendelse når en forpliktelse ved utsatt skatt eller en eiendel ved utsatt skatt 

oppstår av måling av investeringseiendom i en virksomhetssammenslutning dersom foretaket vil benytte 

modellen for virkelig verdi når det senere måler vedkommende investeringseiendom. 

51E  Nr. 51B–51D endrer ikke kravene om å anvende prinsippene i nr. 24–33 (skattereduserende midlertidige 

forskjeller) og nr. 34–36 (uutnyttede skattemessige underskudd eller uutnyttede skattefradrag) i denne standard 

ved innregning og måling av eiendeler ved utsatt skatt. 

IKRAFTTREDELSE 

98  Nr. 52 ble omnummerert til 51A, nr. 10 og eksemplene etter nr. 51A ble endret, og nr. 51B og 51C og det 

etterfølgende eksempelet samt nr. 51D, 51E og 99 ble tilføyd ved «Utsatt skatt: gjenvinning av underliggende 

eiendeler», utstedt i desember 2010. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2012 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender 

endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

OPPHEVING AV SIC-21 

99  Endringene som ble gjort ved «Utsatt skatt: Gjenvinning av underliggende eiendeler», utstedt i desember 2010, 

erstatter SIC-tolkning nr. 21: «Inntektsskatt — gjenvinning av ikke-avskrivbare, verdiregulerte eiendeler».
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING NR. 13 

Måling av virkelig verdi 

FORMÅL 

1 Denne IFRS 

a) definerer «virkelig verdi»,  

b) setter opp en ramme for måling av virkelig verdi i en enkelt IFRS-standard, og  

c) krever opplysninger om målinger av virkelig verdi. 

2  Virkelig verdi er en markedsbasert måling, ikke en foretaksspesifikk måling. For enkelte eiendeler og 

forpliktelser kan det finnes observerbare markedstransaksjoner eller markedsinformasjon. For andre eiendeler og 

forpliktelser finnes det ikke observerbare markedstransaksjoner eller markedsinformasjon. Formålet med måling 

til virkelig verdi er imidlertid i begge tilfellene det samme — å estimere den pris som en velordnet transaksjon 

med det formål å selge eiendelen eller å overføre forpliktelsen ville finne sted til mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet under gjeldende markedsforhold (dvs. en utgangspris på måletidspunktet fra perspektivet til en 

markedsdeltaker som innehar eiendelen eller forpliktelsen). 

3  Når en pris for en identisk eiendel eller forpliktelse ikke er observerbar, måler et foretak virkelig verdi ved hjelp 

av en annen verdsettingsmetode som gjør mest mulig bruk av relevante observerbare inndata og minst mulig 

bruk av ikke-observerbare inndata. Fordi virkelig verdi er en markedsbasert måling, blir den målt ved hjelp av de 

forutsetninger som markedsdeltakere ville benyttet når de prissetter eiendelen eller forpliktelsen, herunder 

forutsetninger om risiko. Som følge av dette er et foretaks intensjon om å inneha en eiendel eller gjøre opp eller 

på annen måte oppfylle en forpliktelse, ikke relevant ved måling av virkelig verdi. 

4  Definisjonen av virkelig verdi fokuserer på eiendeler og forpliktelser fordi det er de som primært er gjenstand for 

regnskapsmessig måling. I tillegg skal denne IFRS anvendes på et foretaks egne egenkapitalinstrumenter målt til 

virkelig verdi. 

VIRKEOMRÅDE 

5 Denne IFRS kommer til anvendelse når en annen IFRS krever eller tillater målinger av virkelig verdi eller 

opplysninger om målinger av virkelig verdi (og målinger, for eksempel som virkelig verdi fratrukket 

salgsutgifter, basert på virkelig verdi eller opplysninger om slike målinger), unntatt slik det er nærmere 

angitt i nr. 6 og 7. 

6  Målings- og opplysningskravene i denne IFRS kommer ikke til anvendelse på 

a)  aksjebaserte betalingstransaksjoner innenfor virkeområdet for IFRS 2: «Aksjebasert betaling»,  

b)  leietransaksjoner innenfor virkeområdet for IAS 17: «Leieavtaler», og  

c)  målinger som har enkelte likheter med virkelig verdi, men som ikke er virkelig verdi, for eksempel «netto 

realisasjonsverdi» i IAS 2: «Beholdninger» eller «bruksverdi» i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». 

7  De opplysningene som kreves av denne IFRS, kreves ikke for 

a)  pensjonsmidler målt til virkelig verdi i samsvar med IAS 19: «Ytelser til ansatte»,  

b)  pensjonsinnretningers investeringer målt til virkelig verdi i samsvar med IAS 26: «Regnskapsføring og 

rapportering av pensjonsinnretninger», og  

c)  eiendeler der deres gjenvinnbare beløp er lik virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter i samsvar med IAS 

36. 

8  Rammen for måling av virkelig verdi beskrevet i denne IFRS kommer til anvendelse på både førstegangsmåling 

og etterfølgende måling dersom virkelig verdi kreves eller tillates av andre IFRS-er.  
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MÅLING 

 Definisjon av «virkelig verdi» 

9 I denne IFRS defineres virkelig verdi som den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller 

betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. 

10  I B2 beskrives den generelle metoden for måling av virkelig verdi. 

 Eiendelen eller forpliktelsen 

11 En måling av virkelig verdi vedrører en bestemt eiendel eller forpliktelse. Derfor skal et foretak, når det 

måler virkelig verdi, ta hensyn til egenskapene til vedkommende eiendel eller forpliktelse dersom 

markedsdeltakere ville tatt hensyn til disse egenskapene når de prissetter eiendelen eller forpliktelsen på 

måletidspunktet. Slike egenskaper omfatter for eksempel 

a) eiendelens tilstand og plassering, og 

b) eventuelle restriksjoner på salg eller bruk av eiendelen. 

12  Virkningen på målingen som oppstår av en bestemt egenskap, vil variere avhengig av hvordan denne egenskapen 

ville tas hensyn til av markedsdeltakere. 

13  Eiendelen eller forpliktelsen målt til virkelig verdi kan være enten  

a)  en frittstående eiendel eller forpliktelse (for eksempel et finansielt instrument eller en ikke-finansiell eiendel), 

eller  

b)  en gruppe av eiendeler, en gruppe av forpliktelser eller en gruppe av eiendeler og forpliktelser (for eksempel 

en kontantgenererende enhet eller en virksomhet). 

14  Om eiendelen eller forpliktelsen er en frittstående eiendel eller forpliktelse, en gruppe av eiendeler, en gruppe av 

forpliktelser eller en gruppe av eiendeler og forpliktelser for innregnings- eller opplysningsformål, avhenger av 

dens måleenhet. Måleenheten for eiendelen eller forpliktelsen skal fastsettes i samsvar med den IFRS som krever 

eller tillater måling av virkelig verdi, unntatt i de tilfeller som er fastsatt i denne IFRS. 

 Transaksjonen 

15 En måling av virkelig verdi forutsetter at eiendelen eller forpliktelsen blir utvekslet i en velordnet 

transaksjon mellom markedsdeltakere ved salg av eiendelen eller overføring av forpliktelsen på 

måletidspunktet under gjeldende markedsforhold. 

16 En måling av virkelig verdi forutsetter at transaksjonen ved salg av eiendelen eller overføring av 

forpliktelsen finner sted enten  

a) i hovedmarkedet for eiendelen eller forpliktelsen, eller 

b) i mangel av et hovedmarked, i det mest fordelaktige markedet for eiendelen eller forpliktelsen. 

17  Et foretak trenger ikke foreta noen uttømmende søking i alle mulige markeder for å identifisere hovedmarkedet, 

eller i mangel av noe hovedmarked, det mest fordelaktige markedet, men foretaket skal ta hensyn til all 

informasjon som med rimelighet kan anses for tilgjengelig. I mangel av dokumentasjon på det motsatte 

forutsettes det at det markedet der foretaket normalt ville inngå i en transaksjon om å selge eiendelen eller 

overføre forpliktelsen, er hovedmarkedet, eller i mangel av noe hovedmarked, det mest fordelaktige markedet. 

18  Dersom det er et hovedmarked for eiendelen eller forpliktelsen, skal målingen av virkelig verdi representere 

prisen i dette markedet (enten denne prisen er direkte observerbar eller estimert ved hjelp av en annen 

verdsettingsmetode), selv om prisen i et annet marked muligvis er mer fordelaktig på måletidspunktet. 

19  Foretaket må ha tilgang til hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) på måletidspunktet. Fordi ulike 

foretak (og virksomheter innenfor disse foretakene) med ulike aktiviteter kan ha tilgang til ulike markeder, kan 

hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) for samme eiendel eller forpliktelse være forskjellig for 

ulike foretak (og virksomheter innenfor disse foretakene). Derfor skal hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige 

markedet) (og dermed markedsdeltakere) betraktes fra perspektivet til foretaket, og derved tillate ulikheter 

mellom og blant foretak med ulike aktiviteter.  
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20  Selv om et foretak må ha tilgang til markedet, er det ikke nødvendig at foretaket skal kunne selge den bestemte 

eiendelen eller overføre den bestemte forpliktelsen på måletidspunktet for å kunne måle den virkelige verdien på 

grunnlag av prisen i dette markedet. 

21  Selv når det ikke er noe observerbart marked som kan gi prisinformasjon om salget av en eiendel eller overføring 

av en forpliktelse på måletidspunktet, skal en måling av virkelig verdi forutsette at en transaksjon finner sted på 

dette tidspunktet, sett fra perspektivet til en markedsdeltaker som innehar eiendelen eller forpliktelsen. Denne 

antatte transaksjonen fastsetter et grunnlag for estimering av prisen ved salg av eiendelen eller overføring av 

forpliktelsen. 

 Markedsdeltakere 

22 Et foretak skal måle den virkelige verdien av en eiendel eller en forpliktelse ved hjelp av de 

forutsetningene som markedsdeltakere ville legge til grunn når de prissetter eiendelen eller forpliktelsen, 

under forutsetning av at markedsdeltakerne opptrer i sine økonomisk beste interesser. 

23  Når et foretak skal utarbeide disse forutsetningene, trenger det ikke identifisere bestemte markedsdeltakere. 

Foretaket skal i stedet identifisere egenskaper som sondrer mellom markedsdeltakere generelt, og ta hensyn til 

faktorer som er spesifikke for samtlige av de følgende forhold: 

a)  eiendelen eller forpliktelsen, 

b)  hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) for eiendelen eller forpliktelsen, og 

c)  markedsdeltakere som foretaket ville inngå i en transaksjon med i dette markedet. 

Prisen 

24 Virkelig verdi er den pris som ville bli oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for overføring av en 

forpliktelse i en velordnet transaksjon i hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) på 

måletidspunktet under gjeldende markedsforhold (dvs. en utgangspris), uansett om denne prisen er 

direkte observerbar eller estimert ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. 

25  Prisen i hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) som benyttes til å måle den virkelige verdien til 

eiendelen eller forpliktelsen, skal ikke justeres for transaksjonsutgifter. Transaksjonsutgifter skal regnskapsføres 

i samsvar med andre IFRS-er. Transaksjonsutgifter er ikke en egenskap ved en eiendel eller en forpliktelse; men 

er heller spesifikke for en transaksjon og vil være forskjellige avhengig av hvordan et foretak inngår i en 

transaksjon om eiendelen eller forpliktelsen. 

26  Transaksjonsutgifter omfatter ikke transportutgifter. Dersom plassering er en egenskap ved eiendelen (noe som 

for eksempel er tilfellet for en råvare), skal prisen i hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) justeres 

for eventuelle slike utgifter som ville påløpe for å transportere eiendelen fra sin nåværende plassering til 

vedkommende marked. 

 Anvendelse på ikke-finansielle eiendeler 

 Den best mulige bruken av ikke-finansielle eiendeler 

27 En måling av virkelig verdi av en ikke-finansiell eiendel tar hensyn til en markedsdeltakers evne til å 

generere økonomiske fordeler ved å bruke eiendelen på best mulig måte, eller ved å selge den til en annen 

markedsdeltaker som vil bruke eiendelen på best mulig måte. 

28  Ved best mulig bruk av en ikke-finansiell eiendel tas det hensyn til den bruken av eiendelen som er fysisk mulig, 

lovlig og økonomisk lønnsom, som følger: 

a)  En bruk som er fysisk mulig, tar hensyn til de fysiske egenskapene til eiendelen som markedsdeltakere ville ta 

hensyn til når de prissetter eiendelen (for eksempel plasseringen eller størrelsen på en eiendom). 

b)  En bruk som er lovlig, tar hensyn til alle juridiske restriksjoner på bruken av eiendelen som markedsdeltakere 

ville ta hensyn til når de prissetter eiendelen (for eksempel områdereguleringer som gjelder for en eiendom). 

c)  En bruk som er økonomisk lønnsom, tar hensyn til om den bruk av eiendelen som er fysisk mulig og lovlig, 

genererer tilstrekkelige inntekter eller kontantstrømmer (idet det tas hensyn til utgiftene ved å konvertere 

eiendelen til slik bruk) til å produsere en investeringsavkastning som markedsdeltakere ville kreve fra en 

investering i vedkommende eiendel som benyttes på denne måten.  
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29  Den best mulige bruken avgjøres fra perspektivet til markedsdeltakere, selv om foretaket har til hensikt å benytte 

eiendelen på en annen måte. Et foretaks nåværende bruk av en ikke-finansiell eiendel forutsettes imidlertid å 

være den best mulige bruken av eiendelen, med mindre markedet eller andre faktorer antyder at en annen bruk av 

markedsdeltakere ville gjøre verdien av eiendelen størst mulig. 

30  For å beskytte sin konkurransemessige posisjon, eller av andre grunner, kan et foretak ha til hensikt ikke å bruke 

en anskaffet ikke-finansiell eiendel aktivt, eller det kan ha til hensikt ikke å bruke eiendelen på best mulig måte. 

Dette kan for eksempel være tilfellet for en anskaffet immateriell eiendel som foretaket planlegger å bruke 

defensivt ved å hindre at andre bruker eiendelen. Likevel skal foretaket måle den virkelige verdien av en ikke-

finansiell eiendel under forutsetning av at den brukes på best mulig måte av markedsdeltakere. 

 Grunnleggende forutsetning for verdsetting av ikke-finansielle eiendeler 

31  Den best mulige bruken av en ikke-finansiell eiendel fastsetter forutsetningen for verdsetting som benyttes til å 

måle den virkelige verdien av eiendelen, på følgende måte: 

a)  Den best mulige bruken av en ikke-finansiell eiendel kan gi maksimal verdi for markedsdeltakere ved at 

eiendelen brukes i kombinasjon med andre eiendeler som en gruppe (som installert eller på annen måte 

konfigurert for bruk), eller i kombinasjon med andre eiendeler og forpliktelser (for eksempel en virksomhet). 

i)  Dersom den best mulige bruken av eiendelen er å bruke eiendelen i kombinasjon med andre eiendeler 

eller med andre eiendeler og forpliktelser, er den virkelige verdien av eiendelen den pris som ville blitt 

oppnådd i en nåværende transaksjon om salg av eiendelen, under forutsetning av at eiendelen ville bli 

benyttet sammen med andre eiendeler eller med andre eiendeler og forpliktelser, og at disse eiendelene 

og forpliktelsene (dvs. dens komplementære eiendeler og de tilknyttede forpliktelsene) ville være 

tilgjengelige for markedsdeltakere. 

ii)  Forpliktelser tilknyttet eiendelen og de komplementære eiendelene inkluderer forpliktelser som 

finansierer arbeidskapital, men omfatter ikke forpliktelser som benyttes til å finansiere andre eiendeler 

enn de som inngår i gruppen av eiendeler. 

iii)  Forutsetninger om den best mulige bruken av en ikke-finansiell eiendel skal være konsekvente for alle 

eiendelene (som den best mulige bruken er relevant for) i gruppen av eiendeler eller i gruppen av 

eiendeler og forpliktelser som eiendelen vil bli benyttet i. 

b)  Den best mulige bruken av en ikke-finansiell eiendel kan på frittstående grunnlag gi maksimal verdi for 

markedsdeltakere. Dersom den best mulige bruken av eiendelen er å benytte den på frittstående grunnlag, er 

den virkelige verdien av eiendelen den pris som ville bli oppnådd i en nåværende transaksjon om salg av 

eiendelen til markedsdeltakere som vil benytte eiendelen på frittstående grunnlag. 

32  Målingen av virkelig verdi for en ikke-finansiell eiendel forutsetter at eiendelen blir solgt i samsvar med den 

måleenheten som angis i andre IFRS-er (som kan være en enkelt eiendel). Dette er tilfellet når denne målingen av 

virkelig verdi forutsetter at den best mulige bruken av eiendelen er å bruke den i kombinasjon med andre 

eiendeler eller med andre eiendeler og forpliktelser, fordi en måling av virkelig verdi antar at markedsdeltakeren 

allerede innehar de komplementære eiendelene og de tilknyttede forpliktelsene. 

33  B3 beskriver anvendelsen av den grunnleggende forutsetningen for verdsetting av ikke-finansielle eiendeler. 

 Anvendelse på forpliktelser og et foretaks egne egenkapitalinstrumenter 

 Generelle prinsipper 

34 En måling av virkelig verdi forutsetter at en finansiell eller ikke-finansiell forpliktelse eller et foretaks eget 

egenkapitalinstrument (f.eks. egenkapitalinteresser utstedt som vederlag i en virksomhetssammenslutning) 

blir overført til en markedsdeltaker på måletidspunktet. Overføringen av en forpliktelse eller et foretaks 

eget egenkapitalinstrument forutsetter følgende: 

a) En forpliktelse ville fortsatt være utestående, og markedsdeltakeren som erverver vil måtte oppfylle 

plikten. Forpliktelsen vil ikke bli gjort opp med motparten eller på annen måte opphøre på 

måletidspunktet. 

b) Et foretaks eget egenkapitalinstrument ville fortsatt være utestående, og markedsdeltakeren som 

erverver vil ta på seg de rettigheter og plikter som er tilknyttet instrumentet. Instrumentet vil ikke bli 

kansellert eller på annen måte opphøre på måletidspunktet.  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/639 

 

35  Selv når det ikke finnes noe observerbart marked som kan gi prisinformasjon om overføringen av en forpliktelse 

eller et foretaks eget egenkapitalinstrument (f.eks. fordi kontraktsregulerte eller andre juridiske restriksjoner 

forhindrer overføring av slike poster), kan det finnes et observerbart marked for slike poster dersom de innehas 

av andre parter som eiendeler (f.eks. en foretaksobligasjon eller en kjøpsopsjon på et foretaks aksjer). 

36  I alle tilfeller skal et foretak maksimere bruken av relevante observerbare inndata og minimere bruken av ikke-

observerbare inndata for å oppfylle formålet med måling til virkelig verdi, som er å estimere den prisen som en 

velordnet transaksjon om overføring av forpliktelsen eller egenkapitalinstrumentet ville funnet sted for mellom 

markedsdeltakere på måletidspunktet under gjeldende markedsforhold. 

 Forpliktelser og egenkapitalinstrumenter som holdes av andre parter som eiendeler 

37 Når en notert pris for overføring av en identisk eller lignende forpliktelse eller foretakets eget 

egenkapitalinstrument ikke er tilgjengelig, og den identiske posten holdes av en annen part som en eiendel, 

skal et foretak måle den virkelige verdien av forpliktelsen eller egenkapitalinstrumentet fra perspektivet 

til en markedsdeltaker som innehar den identiske posten som en eiendel på måletidspunktet. 

38  I slike tilfeller skal et foretak måle den virkelige verdien av forpliktelsen eller egenkapitalinstrumentet på 

følgende måter: 

a)  Ved hjelp av den noterte prisen i et aktivt marked for den identiske posten som holdes av en annen part som 

en eiendel, dersom denne prisen er tilgjengelig. 

b)  Dersom denne prisen ikke er tilgjengelig, ved hjelp av andre observerbare inndata, for eksempel den noterte 

prisen i et marked som ikke er aktivt for den identiske posten som holdes av en annen part som en eiendel. 

c)  Dersom de observerbare prisene i a) og b) ikke er tilgjengelige ved hjelp av en annen verdsettingsmetode, for 

eksempel 

i)  en resultatmetode (f.eks. en nåverdimetode som tar hensyn til de framtidige kontantstrømmene som en 

markedsdeltaker ville forvente å motta ved å inneha forpliktelsen eller egenkapitalinstrumentet som en 

eiendel; se nr. B10 og B11),  

ii)  en markedsmetode (f.eks. ved hjelp av noterte priser for lignende forpliktelser eller 

egenkapitalinstrumenter som innehas av andre parter som eiendeler; se nr. B5–B7). 

39  Et foretak skal justere den noterte prisen på en forpliktelse eller et foretaks eget egenkapitalinstrument som 

innehas av en annen part som en eiendel, men bare dersom det foreligger faktorer som er spesifikke for 

eiendelen, og som ikke er relevante for målingen av forpliktelsens eller egenkapitalinstrumentets virkelige verdi. 

Et foretak skal påse at prisen på eiendelen ikke gjenspeiler virkningen av en restriksjon som forhindrer salg av 

vedkommende eiendel. Noen faktorer som kunne indikere at den noterte prisen på eiendelen bør justeres, 

omfatter følgende: 

a)  Den noterte prisen for eiendelen er knyttet til en lignende (men ikke identisk) forpliktelse eller et 

egenkapitalinstrument som holdes av en annen part som en eiendel. Forpliktelsen eller 

egenkapitalinstrumentet kan for eksempel ha en særlig egenskap (f.eks. kredittkvaliteten til utstederen) som er 

forskjellig fra den egenskapen som gjenspeiles i den virkelige verdien til den lignende forpliktelsen eller 

egenkapitalinstrumentet som holdes som en eiendel. 

b)  Måleenheten for eiendelen er ikke den samme som for forpliktelsen eller egenkapitalinstrumentet. For 

forpliktelser gjenspeiler for eksempel i noen tilfeller prisen på en eiendel en kombinert pris for en pakke som 

omfatter både de beløpene som utsteder skylder, og en tredjemanns kredittforbedring. Dersom måleenheten 

for forpliktelsen ikke er for den kombinerte pakken, er formålet å måle den virkelige verdien av utstederens 

forpliktelse, ikke den virkelige verdien av den kombinerte pakken. I noen tilfeller vil foretaket derfor justere 

den observerte prisen på eiendelen til ikke å omfatte virkningen av kredittforbedringen hos tredjemann. 

 Forpliktelser og egenkapitalinstrumenter som ikke holdes av andre parter som eiendeler 

40 Når en notert pris for overføring av en identisk eller lignende forpliktelse eller foretakets eget 

egenkapitalinstrument ikke er tilgjengelig, og den identiske posten ikke holdes av en annen part som en 

eiendel, skal et foretak måle den virkelige verdien av forpliktelsen eller egenkapitalinstrumentet ved hjelp 

av en verdsettingsmetode fra perspektivet til en markedsdeltaker som skylder forpliktelsen eller har 

utstedt egenkapitalinstrumentet.  
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41  Når et foretak anvender en nåverdimetode, kan det for eksempel ta hensyn til følgende: 

a)  De framtidige utgående kontantstrømmene som en markedsdeltaker ville forvente å pådra seg ved å oppfylle 

plikten, herunder den kompensasjonen som en markedsdeltaker ville kreve for å påta seg plikten (se nr. B31–

B33). 

b)  Det beløpet som en markedsdeltaker ville motta for å tre inn i eller utstede en identisk forpliktelse eller et 

identisk egenkapitalinstrument, med den forutsetningen som markedsdeltakere ville benytte når de prissetter 

den identiske posten (f.eks. ha de samme kredittegenskapene) i hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige 

markedet) for utstedelse av en forpliktelse eller et egenkapitalinstrument med de samme kontraktsvilkårene. 

 Risiko for manglende oppfyllelse 

42 Den virkelige verdien av en forpliktelse gjenspeiler virkningen av risikoen for manglende oppfyllelse. 

Risiko for manglende oppfyllelse omfatter, men er ikke begrenset til, et foretaks egen kredittrisiko (som 

definert i IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger»). Risiko for manglende oppfyllelse antas å 

være den samme før og etter overføringen av forpliktelsen. 

43  Når et foretak skal måle den virkelige verdien av en forpliktelse, skal det ta hensyn til virkningen av sin 

kredittrisiko (kredittverdighet) og alle andre faktorer som vil kunne ha innflytelse på sannsynligheten for at 

plikten vil eller ikke vil bli oppfylt. Denne virkningen kan slå ulikt ut, avhengig av forpliktelsen, for eksempel  

a)  om forpliktelsen er en plikt til å levere kontanter (en finansiell forpliktelse) eller en plikt til å levere varer eller 

tjenester (en ikke-finansiell forpliktelse),  

b)  om det eventuelt er vilkår for kredittforbedringer knyttet til forpliktelsen. 

44  Den virkelige verdien av en forpliktelse gjenspeiler virkningen av risikoen for manglende oppfyllelse på grunnlag 

av dens måleenhet. Utstederen av en forpliktelse utstedt med en tredjemanns kredittforbedring som ikke kan 

skilles fra forpliktelsen, og som blir regnskapsført atskilt fra forpliktelsen, skal ikke omfatte virkningen av 

kredittforbedringen (f.eks. en tredjemannsgaranti for gjeld) i målingen av forpliktelsens virkelige verdi. Dersom 

kredittforbedringen blir regnskapsført atskilt fra forpliktelsen, vil utstederen ta hensyn til sin egen 

kredittverdighet, og ikke kredittverdigheten til tredjepartsgarantisten når den virkelige verdien av forpliktelsen 

skal måles. 

 Restriksjoner som hindrer overføring av en forpliktelse eller et foretaks eget egenkapitalinstrument 

45  Når et foretak skal måle den virkelige verdien av en forpliktelse eller et foretaks eget egenkapitalinstrument, skal 

foretaket ikke inkludere separate inndata eller en justering av andre inndata knyttet til det faktum at det foreligger 

en restriksjon som er til hinder for overføringen av forpliktelsen eller egenkapitalinstrumentet. Virkningen av en 

restriksjon som hindrer overføringen av en forpliktelse eller et foretaks eget egenkapitalinstrument er enten 

implisitt eller eksplisitt inkludert i de andre inndataene for måling av virkelig verdi. 

46  På transaksjonstidspunktet aksepterte for eksempel både kreditor og debitor transaksjonsprisen for forpliktelsen 

med fullt kjennskap til at plikten omfatter en restriksjon som hindrer overføring av forpliktelsen. Som en følge av 

at restriksjonen blir inkludert i transaksjonsprisen, kreves det ikke separate inndata eller en justering av 

eksisterende inndata på transaksjonstidspunktet for å gjenspeile virkningen av restriksjonen på overføringen. 

Likedan kreves det ikke separate inndata eller en justering av eksisterende inndata på etterfølgende 

måletidspunkter for å gjenspeile virkningen av restriksjonen på overføringen. 

 Finansiell forpliktelse med et anfordringselement 

47  Den virkelige verdien av en finansiell forpliktelse med et anfordringselement (for eksempel et bankinnskudd på 

anfordring) er ikke mindre enn det beløpet som skal betales umiddelbart, diskontert fra det første tidspunktet da 

beløpet kan kreves utbetalt. 

 Anvendelse på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser med utlignende posisjoner i markedsrisiko 

eller kredittrisiko hos motparten 

48  Et foretak som innehar en gruppe av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser er eksponert for 

markedsrisiko (som definert i IFRS 7) og for kredittrisiko (som definert i IFRS 7) hos hver av motpartene. 

Dersom foretaket forvalter denne gruppen av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser på grunnlag av sin 

netto eksponering for enten markedsrisiko eller kredittrisiko, tillates foretaket å anvende et unntak fra denne 

IFRS for måling av virkelig verdi. Dette unntaket tillater et foretak å måle den virkelige verdien av en gruppe av 

finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser på grunnlag av den prisen som ville mottas ved salg av en netto 

langsiktig posisjon (dvs. en eiendel) for en særlig risikoeksponering eller ved overføring av en netto kortsiktig 

posisjon (dvs. en forpliktelse) for en særlig risikoeksponering i en velordnet transaksjon mellom 

markedsdeltakere på måletidspunktet under gjeldende markedsforhold. Dermed skal et foretak måle den virkelige 

verdien av gruppen av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i samsvar med hvordan markedsdeltakere 

ville prise netto risikoeksponering på måletidspunktet.  
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49  Et foretak tillates bare å benytte unntaket i nr. 48 dersom foretaket  

a)  forvalter gruppen av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser på grunnlag av foretakets netto 

eksponering for en eller flere former for særlig markedsrisiko eller for kredittrisiko hos en bestemt motpart i 

samsvar med foretakets dokumenterte risikohåndterings- eller investeringsstrategi,  

b)  gir opplysninger på dette grunnlag om gruppen av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser til 

nøkkelpersoner i ledelsen i foretaket, som definert i IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter», og 

c)  er pålagt eller har valgt å måle disse finansielle eiendelene og finansielle forpliktelsene til virkelig verdi i 

balanseoppstillingen ved slutten av hver rapporteringsperiode. 

50  Unntaket i nr. 48 gjelder ikke for presentasjon av finansregnskap. I noen tilfeller er grunnlaget for presentasjon 

av finansielle instrumenter i balanseoppstillingen forskjellig fra grunnlaget for måling av finansielle instrumenter, 

for eksempel dersom en IFRS ikke krever eller tillater at finansielle instrumenter presenteres på nettogrunnlag. I 

slike tilfeller kan et foretak måtte fordele justeringene på porteføljenivå (se nr. 53–56) på de enkelte eiendelene 

eller forpliktelsene som utgjør gruppen av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som forvaltes på 

grunnlag av foretakets netto risikoeksponering. Et foretak skal foreta slike fordelinger på et rimelig og 

konsekvent grunnlag ved hjelp av en metode som er hensiktsmessig under omstendighetene. 

51  Et foretak skal treffe en beslutning om regnskapsprinsipper i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil» for å kunne benytte unntaket i nr. 48. Et foretak som benytter 

unntaket, skal anvende dette regnskapsprinsippet, herunder foretakets prinsipp for fordeling av justeringer av 

kjøpskurs-salgskurs (se nr. 53–55) og kredittjusteringer (se nr. 56) dersom dette er relevant, konsekvent fra 

periode til periode for en bestemt portefølje. 

52  Unntaket i nr. 48 kommer bare til anvendelse på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser innenfor 

virkeområdet for IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» eller IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter». 

 Eksponering for markedsrisiko 

53  Når et foretak benytter unntaket i nr. 48 for å måle den virkelige verdien av en gruppe av finansielle eiendeler og 

finansielle forpliktelser som forvaltes på grunnlag av foretakets netto eksponering for en bestemt markedsrisiko, 

skal foretaket anvende den prisen innenfor kjøpskurs-salgskurs-marginen som er mest representativ for virkelig 

verdi under omstendighetene for foretakets netto eksponering for denne markedsrisikoen (se nr. 70 og 71). 

54  Når et foretak benytter unntaket i nr. 48, skal det sikre at den markedsrisikoen som foretaket er eksponert for 

innenfor denne gruppen av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, i all vesentlighet er den samme. Et 

foretak vil for eksempel ikke kombinere renterisikoen tilknyttet en finansiell eiendel med råvareprisrisiko 

tilknyttet en finansiell forpliktelse, fordi dette ikke ville minske foretakets eksponering for renterisiko eller 

råvareprisrisiko. Når et foretak benytter unntaket i nr. 48, skal enhver grunnleggende risiko som følger av at 

parametrene for markedsrisiko ikke er identiske, tas hensyn til ved målingen av virkelig verdi av de finansielle 

eiendelene og finansielle forpliktelsene innenfor gruppen. 

55  Likedan skal varigheten av foretakets eksponering for en bestemt markedsrisiko som oppstår av de finansielle 

eiendelene og de finansielle forpliktelsene, i all vesentlighet være de samme. Et foretak som for eksempel 

benytter en 12-måneders børsomsatt terminkontrakt mot kontantstrømmene tilknyttet 12 måneders eksponering 

for renterisiko på et femårig finansielt instrument innenfor en gruppe som utgjøres av bare disse finansielle 

eiendelene og finansielle forpliktelsene, måler den virkelige verdien av eksponeringen for 12-måneders 

renterisiko på nettogrunnlag og den gjenværende eksponeringen for renterisiko (dvs. år 2–5) på bruttogrunnlag. 

 Eksponering for kredittrisikoen hos en bestemt motpart 

56  Når et foretak benytter unntaket i nr. 48 til å måle den virkelige verdien til en gruppe av finansielle eiendeler og 

finansielle forpliktelser som foretaket har gått inn i sammen med en bestemt motpart, skal foretaket inkludere 

virkningen av sin netto eksponering for kredittrisikoen til denne motparten eller motpartens netto eksponering for 

kredittrisikoen til foretaket i målingen av virkelig verdi når markedsdeltakerne ville tatt hensyn til alle 

eksisterende ordninger som minsker eksponering for kredittrisiko i tilfelle av mislighold (f.eks. en 

nettooppgjørsavtale med motparten eller en avtale som krever utveksling av sikkerhetsstillelse på grunnlag av 

hver parts netto eksponering for kredittrisikoen til den annen part). Målingen av virkelig verdi skal gjenspeile 

markedsdeltakernes forventninger om sannsynligheten for at en slik ordning ville kunne være juridisk 

håndhevbar i tilfelle av mislighold.  
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 Virkelig verdi ved førstegangsinnregning 

57  Når en eiendel anskaffes eller en forpliktelse påløper i en utvekslingstransaksjon for vedkommende eiendel eller 

forpliktelse, er transaksjonsprisen den pris som blir betalt for å anskaffe eiendelen, eller som mottas for å påta seg 

forpliktelsen (en inngangspris). I motsatt fall er den virkelige verdien av eiendelen eller forpliktelsen den pris 

som ville mottas ved salg av eiendelen eller betales ved overføring av forpliktelsen (en utgangspris). Foretak 

selger ikke nødvendigvis eiendeler til de prisene som ble betalt for å anskaffe dem. Likedan overfører ikke 

foretak nødvendigvis forpliktelser til de prisene de mottar for å påta seg dem. 

58  I mange tilfeller vil transaksjonsprisen være lik den virkelige verdien (f.eks. kan dette være tilfellet på 

transaksjonstidspunktet når transaksjonen om kjøp av en eiendel finner sted i det markedet der eiendelen ville 

blitt solgt). 

59  Når det skal avgjøres om virkelig verdi ved førstegangsinnregning er lik transaksjonsprisen, skal et foretak ta 

hensyn til faktorer som er spesifikke for transaksjonen og for eiendelen eller forpliktelsen. B4 beskriver 

situasjoner der transaksjonsprisen kanskje ikke representerer den virkelige verdien av en eiendel eller en 

forpliktelse ved førstegangsinnregning. 

60  Dersom en annen IFRS krever eller tillater at et foretak i utgangspunktet måler en eiendel eller en forpliktelse til 

virkelig verdi, og transaksjonsprisen er forskjellig fra den virkelige verdien, skal foretaket innregne den 

tilknyttede gevinsten eller det tilknyttede tapet i resultatet, med mindre vedkommende IFRS angir noe annet. 

 Verdsettingsmetoder 

61 Et foretak skal benytte verdsettingsmetoder som er egnede under omstendighetene og der det er 

tilstrekkelig med data tilgjengelig til å måle virkelig verdi, som maksimerer bruken av relevante 

observerbare inndata og minimerer bruken av ikke-observerbare inndata. 

62  Formålet med å benytte en verdsettingsmetode er å estimere den prisen som en velordnet transaksjon om salg av 

eiendelen eller overføring av forpliktelsen ville funnet sted til mellom markedsdeltakere på måletidspunktet 

under gjeldende markedsforhold. Tre ofte benyttede verdsettingsmetoder er markedsmetoden, kostprismetoden 

og resultatmetoden. En sammenfatning av de viktigste sidene ved disse metodene finnes i B5–B11. Et foretak 

skal benytte verdsettingsmetoder som er i samsvar med en eller flere av disse metodene for å måle virkelig verdi. 

63  I noen tilfeller vil en enkelt verdsettingsmetode være egnet (f.eks. når en eiendel eller en forpliktelse skal 

verdsettes ved hjelp av noterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler eller forpliktelser). I andre tilfeller 

vil flere verdsettingsmetoder være egnede (f.eks. når en kontantgenererende enhet skal verdsettes). Dersom det 

benyttes flere verdsettingsmetoder for å måle virkelig verdi, skal resultatene (dvs. de respektive indikasjonene på 

virkelig verdi) evalueres i lys av rimeligheten til området av verdier som indikeres av disse resultatene. En 

måling av virkelig verdi er det punktet innenfor området som er mest representativt for virkelig verdi under 

omstendighetene. 

64  Dersom transaksjonsprisen er virkelig verdi ved førstegangsinnregning, og en verdsettingsmetode som benytter 

ikke-observerbare inndata vil bli benyttet til å måle virkelig verdi i de etterfølgende periodene, skal 

verdsettingsmetoden justeres slik at ved førstegangsinnregning er resultatet av verdsettingsmetoden lik 

transaksjonsprisen. En slik justering sikrer at verdsettingsmetoden gjenspeiler gjeldende markedsforhold, og 

hjelper et foretak til å avgjøre om en justering av verdsettingsmetoden er nødvendig (f.eks. kan det være en 

egenskap ved eiendelen eller forpliktelsen som ikke fanges opp av vedkommende verdsettingsmetode). Etter 

førstegangsinnregning skal et foretak, når det måler virkelig verdi ved hjelp av en eller flere verdsettingsmetoder 

som benytter ikke-observerbare inndata, sikre at disse verdsettingsmetodene gjenspeiler observerbare 

markedsdata (f.eks. prisen på en lignende eiendel eller forpliktelse) på måletidspunktet. 

65  Verdsettingsmetoder som benyttes til å måle virkelig verdi, skal benyttes konsekvent. En endring i en 

verdsettingsmetode eller anvendelsen av denne (f.eks. en endring i vektingen når det benyttes flere 

verdsettingsmetoder eller en endring i en justering anvendt på en verdsettingsmetode) er imidlertid relevant 

dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er like eller mer representativ for virkelig verdi. 

Dette kan for eksempel være tilfellet dersom noen av følgende hendelser finner sted: 

a)  nye markeder utvikles, 

b)  nye opplysninger blir tilgjengelige, 

c)  opplysninger som ble benyttet tidligere, ikke lenger er tilgjengelige,  
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d)  verdsettingsmetoder forbedres, eller 

e)  forholdene i markedet endres. 

66  Revisjoner som følger av en endring i verdsettingsmetoden eller anvendelsen av denne, skal regnskapsføres som 

en endring i regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8. Opplysningene i IAS 8 om en endring i 

regnskapsmessig estimat er imidlertid ikke påkrevd for revisjoner som følger av en endring i en 

verdsettingsmetode eller anvendelsen av denne. 

 Inndata for verdsettingsmetoder 

 Generelle prinsipper 

67 Verdsettingsmetoder som benyttes til å måle virkelig verdi, skal gjøre mest mulig bruk av relevante 

observerbare inndata og minst mulig bruk av ikke-observerbare inndata. 

68  Eksempler på markeder der inndata kan være observerbare for enkelte eiendeler og forpliktelser (f.eks. finansielle 

instrumenter), omfatter børsmarkeder, forhandlermarkeder, meglermarkeder og eier-til-eier-markeder (se nr. 

B34). 

69  Et foretak skal velge inndata som er i samsvar med egenskapene til eiendelen eller forpliktelsen, og som 

markedsdeltakere ville tatt hensyn til i en transaksjon med eiendelen eller forpliktelsen (se nr. 11 og 12). I enkelte 

tilfeller fører disse egenskapene til anvendelsen av en justering, for eksempel som en merbetaling eller rabatt 

(f.eks. en kontrollpremie eller ikke-kontrollerende renterabatt). En måling av virkelig verdi skal imidlertid ikke 

inneholde en merbetaling eller en rabatt som ikke er i samsvar med måleenheten i den IFRS som krever eller 

tillater måling av virkelig verdi (se nr. 13 og 14). Merbetalinger eller rabatter som gjenspeiler størrelse som en 

egenskap ved hva foretaket besitter (særlig en blokkerende faktor som justerer den noterte prisen på en eiendel 

eller en forpliktelse fordi markedets normale daglige handelsvolum ikke er tilstrekkelig til å absorbere de 

mengdene som innehas av foretaket, som beskrevet i nr. 80), heller enn en egenskap ved eiendelen eller 

forpliktelsen (f.eks. en kontrollpremie ved måling av en kontrollerende eierinteresses virkelige verdi) er ikke 

tillatt ved måling av virkelig verdi. I alle tilfeller skal et foretak, dersom det foreligger en notert pris i et aktivt 

marked (dvs. inndata på nivå 1) for en eiendel eller en forpliktelse, benytte denne prisen uten justering ved 

måling av virkelig verdi, unntatt i de tilfeller som er omhandlet i nr. 79. 

 Inndata basert på kjøps- og salgskurser 

70  Dersom en eiendel eller en forpliktelse målt til virkelig verdi har en kjøpskurs og en salgskurs (f.eks. inndata fra 

et forhandlermarked), skal den prisen som er innenfor kjøpskurs-salgskurs-marginen og er mest representativ for 

virkelig verdi under omstendighetene, benyttes ved måling av virkelig verdi, uansett hvor dataene er kategorisert 

innenfor hierarkiet for virkelig verdi (dvs. nivå 1, 2 eller 3, se nr. 72–90). Bruk av kjøpskurser for 

eiendelsposisjoner og salgskurser for forpliktelsesposisjoner er tillatt, men ikke nødvendig. 

71  Denne IFRS utelukker ikke bruken av middelkurser eller andre konvensjoner for kurssetting som benyttes av 

markedsdeltakere som et praktisk middel for målinger av virkelig verdi innenfor en kjøpskurs-salgskurs-margin. 

 Hierarki for virkelig verdi 

72  For å øke samsvar og sammenlignbarhet i målinger av virkelig verdi og tilknyttede opplysninger, fastsetter denne 

IFRS et hierarki for virkelig verdi som kategoriserer inndata for verdsettingsmetoder som benyttes til måling av 

virkelig verdi, i tre nivåer (se nr. 76–90). Hierarkiet for virkelig verdi gir høyest prioritet til noterte priser (ikke 

justerte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser (inndata på nivå 1) og lavest prioritet til ikke-

observerbare inndata (inndata på nivå 3). 

73  I noen tilfeller kan de inndata som benyttes ved måling av virkelig verdi for en eiendel eller en forpliktelse, 

kategoriseres på ulike nivåer i hierarkiet for virkelig verdi. I disse tilfellene blir målingen av virkelig verdi 

kategorisert i sin helhet på samme nivå i hierarkiet for virkelig verdi som inndata på det laveste nivået som er av 

betydning for hele målingen. En vurdering av betydningen av bestemte inndata for hele målingen krever skjønn, 

idet det tas hensyn til faktorer som er spesifikke for vedkommende eiendel eller forpliktelse. Justeringer for å 

komme fram til målinger basert på virkelig verdi, for eksempel salgsutgifter ved måling av virkelig verdi 

fratrukket salgsutgifter, skal ikke tas hensyn til når det skal fastsettes på hvilket nivå i hierarkiet for virkelig verdi 

en måling av virkelig verdi skal kategoriseres i. 

74  Tilgjengeligheten av relevante inndata og deres relative subjektivitet kan påvirke valget av egnede 

verdsettingsmetoder (se nr. 61). Hierarkiet for virkelig verdi prioriterer imidlertid dataene for 

verdsettingsmetoder, ikke verdsettingsmetodene som benyttes til å måle virkelig verdi. En måling av virkelig 

verdi utviklet ved hjelp av en nåverdimetode kan for eksempel kategoriseres innenfor nivå 2 eller nivå 3, 

avhengig av hvilke inndata som er betydelige for hele målingen og nivået i hierarkiet for virkelig verdi som disse 

dataene blir kategorisert etter.  
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75  Dersom observerbare inndata krever en justering ved hjelp av ikke-observerbare inndata, og denne justeringen 

fører til en betydelig høyere eller lavere måling av virkelig verdi, vil denne målingen bli kategorisert på nivå 3 i 

hierarkiet for virkelig verdi. Dersom en markedsdeltaker for eksempel vil ta hensyn til virkningen av en 

restriksjon i salget av en eiendel når denne skal estimere prisen på eiendelen, vil et foretak justere den noterte 

prisen for å gjenspeile virkningen av denne restriksjonen. Dersom denne noterte prisen er inndata på nivå 2, og 

justeringen er ikke-observerbare inndata som er av betydning for hele målingen, vil målingen bli kategorisert på 

nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi. 

 Inndata på nivå 1 

76  Inndata på nivå 1 er noterte priser (ikke justerte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser som 

foretaket har tilgang til på måletidspunktet. 

77  En notert pris i et aktivt marked gir den mest pålitelige dokumentasjonen av virkelig verdi, og skal benyttes uten 

justering for måling av virkelig verdi når denne er tilgjengelig, unntatt slik det er omhandlet i nr. 79. 

78  Inndata på nivå 1 vil være tilgjengelig for mange finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, der noen av 

disse kan utveksles i flere aktive markeder (f.eks. på ulike børser). Derfor legges det på nivå 1 vekt på å fastslå 

følgende to elementer: 

a)  hovedmarkedet for eiendelen eller forpliktelsen, eller, i mangel av et hovedmarked, det mest fordelaktige 

markedet for eiendelen eller forpliktelsen, og 

b)  om foretaket kan inngå i en transaksjon for eiendelen eller forpliktelsen til prisen i dette markedet på 

måletidspunktet. 

79  Et foretak skal ikke foreta noen justeringer på inndata på nivå 1, unntatt under følgende omstendigheter: 

a)  Når et foretak innehar et stort antall lignende (men ikke identiske) eiendeler eller forpliktelser (f.eks. 

obligasjoner) som blir målt til virkelig verdi, og det finnes en notert pris i et aktivt marked, men som ikke er 

umiddelbart tilgjengelig for hver av disse eiendelene eller forpliktelsene enkeltvis (dvs. gitt det store antallet 

lignende eiendeler eller forpliktelser som innehas av foretaket, ville det være vanskelig å få tak i 

prisinformasjon for hver enkelt eiendel eller forpliktelse på måletidspunktet). I så fall og i praksis kan et 

foretak måle virkelig verdi ved hjelp av en alternativ prisemetode som ikke utelukkende er basert på noterte 

priser (f.eks. matriseprising). Bruken av en alternativ prismetode fører imidlertid til at en måling av virkelig 

verdi blir kategorisert på et lavere nivå i hierarkiet for virkelig verdi. 

b)  Når en notert pris i et aktivt marked ikke representerer virkelig verdi på måletidspunktet. Dette kan være 

tilfellet for eksempel dersom betydelige hendelser (for eksempel transaksjoner i et eier-til-eier-marked, handel 

i et meglermarked eller kunngjøringer) finner sted etter at markedet har stengt, men før måletidspunktet. Et 

foretak skal fastsette og konsekvent anvende et prinsipp for identifisering av slike hendelser som vil kunne 

påvirke måling av virkelig verdi. Dersom den noterte prisen imidlertid blir justert for ny informasjon, fører 

justeringen til en måling av virkelig verdi som blir kategorisert på et lavere nivå i hierarkiet for virkelig verdi. 

c)  Ved måling av den virkelige verdien av en forpliktelse eller et foretaks eget egenkapitalinstrument ved hjelp 

av den noterte prisen for den identiske posten handlet som en eiendel i et aktivt marked, og denne prisen må 

justeres for faktorer som er spesifikke for posten eller eiendelen (se nr. 39). Dersom det ikke er nødvendig 

med noen justering av den noterte prisen på eiendelen, fører dette til en måling av virkelig verdi kategorisert 

på nivå 1 i hierarkiet for virkelig verdi. En justering av den noterte prisen på eiendelen fører imidlertid til at 

en måling av virkelig verdi blir kategorisert på et lavere nivå i hierarkiet for virkelig verdi. 

80  Dersom et foretak innehar en posisjon i en enkelt eiendel eller forpliktelse (herunder en posisjon som omfatter et 

stort antall identiske eiendeler eller forpliktelser, for eksempel at foretaket innehar finansielle instrumenter), og 

eiendelen eller forpliktelsen blir handlet i et aktivt marked, skal eiendelens eller forpliktelsens virkelige verdi 

måles på nivå 1 som produktet av den noterte prisen for den enkelte eiendelen eller forpliktelsen og mengden av 

disse som innehas av foretaket. Dette er tilfellet selv om det normale daglige handelsvolumet i et marked ikke er 

tilstrekkelig til å absorbere den mengden som innehas av foretaket, og plasseringen av ordrer om salg av 

posisjonen i en enkelt transaksjon kan påvirke den noterte prisen. 

 Inndata på nivå 2 

81  Inndata på nivå 2 er andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1 og er observerbare for eiendelen 

eller forpliktelsen, enten direkte eller indirekte.  
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82  Dersom eiendelen eller forpliktelsen har en nærmere angitt (avtalt) løpetid, må inndata på nivå 2 være 

observerbare for praktisk talt hele løpetiden til eiendelen eller forpliktelsen. Inndata på nivå 2 omfatter følgende: 

a)  noterte priser for lignende eiendeler eller forpliktelser i aktive markeder, 

b)  noterte priser for identiske eller lignende eiendeler eller forpliktelser i markeder som ikke er aktive, 

c)  andre inndata enn noterte priser som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen, for eksempel 

i)  renter og avkastningskurver som er observerbare i alminnelig noterte intervaller, 

ii)  implisitte volatiliteter, og 

iii)  kredittrisikotillegg, 

d) markedsbekreftede inndata. 

83  Justeringer av inndata på nivå 2 vil variere, avhengig av faktorer som er spesifikke for eiendelen eller 

forpliktelsen. Disse faktorene omfatter 

a)  eiendelens tilstand eller plassering, 

b)  i hvilken utstrekning inndata relaterer seg til poster som er sammenlignbare med eiendelen eller forpliktelsen 

(herunder de faktorene som er beskrevet i nr. 39), og 

c)  volumet eller aktivitetsnivået i markedene der slike inndata blir observert. 

84  En justering av inndata på nivå 2 som er betydelig for hele målingen, kan føre til en måling av virkelig verdi som 

blir kategorisert på nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi dersom justeringen benytter betydelige ikke-observerbare 

inndata. 

85  I B35 beskrives bruken av inndata på nivå 2 for særlige eiendeler og forpliktelser. 

 Inndata på nivå 3 

86  Inndata på nivå 3 er ikke-observerbare inndata for eiendelen eller forpliktelsen. 

87  Ikke-observerbare inndata skal benyttes til måling av virkelig verdi i den utstrekning relevante observerbare 

inndata ikke er tilgjengelige, og dermed tillate situasjoner der det er liten, om noen, markedsaktivitet for 

eiendelen eller forpliktelsen på måletidspunktet. Formålet med målingen av virkelig verdi blir imidlertid det 

samme, dvs. en utgangspris på måletidspunktet fra perspektivet til en markedsdeltaker som innehar eiendelen 

eller skylder forpliktelsen. Derfor skal ikke-observerbare inndata gjenspeile forutsetningene om at 

markedsdeltakere vil benytte disse ved prising av eiendelen eller forpliktelsen, herunder forutsetninger som 

gjelder risiko. 

88  Forutsetninger som gjelder risiko, omfatter den iboende risikoen i en bestemt verdsettingsmetode som ble 

benyttet til å måle virkelig verdi (for eksempel en prissettingsmodell) og den iboende risikoen i inndataene i 

verdsettingsmetoden. En måling som ikke inkluderer en justering for risiko, vil ikke representere en måling av 

virkelig verdi dersom markedsdeltakere ville inkludere en slik justering når de prissetter eiendelen eller 

forpliktelsen. Det kan for eksempel være nødvendig å inkludere en risikojustering når det er betydelig usikkerhet 

knyttet til målingen (f.eks. når det har vært en betydelig nedgang i volumet eller aktivitetsnivået sammenlignet 

med normal markedsaktivitet for eiendelen eller forpliktelsen eller lignende eiendeler eller forpliktelser, og 

foretaket har besluttet at transaksjonsprisen eller den noterte prisen ikke representerer virkelig verdi, slik det er 

beskrevet i B37–B47). 

89  Et foretak skal utarbeide ikke-observerbare inndata ved hjelp av den beste informasjonen som er tilgjengelig 

under omstendighetene, noe som kan omfatte foretakets egne inndata. Ved utviklingen av ikke-observerbare 

inndata kan et foretak begynne med sine egne inndata, men skal justere disse dersom rimelig tilgjengelig 

informasjon indikerer at andre markedsdeltakere ville benyttet andre inndata, eller det foreligger noe særlig ved 

foretaket som ikke er tilgjengelig for andre markedsdeltakere (f.eks. en foretaksspesifikk synergieffekt). Et 

foretak trenger ikke gjøre uttømmende anstrengelser for å få informasjon om markedsdeltakeres forutsetninger. 

Et foretak skal imidlertid ta hensyn til all informasjon om markedsdeltakernes forutsetninger som med rimelighet 

kan sies å være tilgjengelige. Ikke-observerbare inndata som er utviklet slik det er beskrevet foran, anses som 

markedsdeltakernes antakelser, og oppfyller formålet med måling til virkelig verdi.  
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90  I B36 beskrives bruken av inndata på nivå 3 for særlige eiendeler og forpliktelser. 

OPPLYSNINGER 

91 Et foretak skal gi opplysninger som hjelper brukere av foretakets finansregnskap til å vurdere begge de 

følgende forhold:  

a) for eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi på gjentatt eller ikke-gjentatt grunnlag i 

balanseoppstillingen etter førstegangsinnregning, de verdsettingsmetodene og inndata som ble benyttet 

til å utarbeide disse målingene, og  

b) for gjentatte målinger av virkelig verdi ved hjelp av betydelige ikke-observerbare inndata (nivå 3), 

virkningen av målingene på resultatet eller andre inntekter og kostnader for perioden. 

92  For å oppfylle formålene i nr. 91 skal et foretak ta i betraktning samtlige av de følgende forhold: 

a)  hvilket detaljnivå som er nødvendig for å oppfylle opplysningskravene, 

b)  hvor mye vekt som skal legges på hver av de ulike kravene, 

c)  hvor mye sammenslåing eller utskilling som skal foretas, og 

d)  om brukere av finansregnskap har behov for ytterligere informasjon for å kunne vurdere de kvantitative 

opplysningene som gis. 

 Dersom de opplysningene som gis i samsvar med denne IFRS og andre IFRS-er, ikke er tilstrekkelig til å 

oppfylle formålene i nr. 91, skal et foretak gi de tilleggsopplysningene som er nødvendige for å oppfylle disse 

formålene. 

93  For å oppfylle formålene i nr. 91 skal et foretak minst opplyse om følgende for hver klasse av eiendeler og 

forpliktelser (se nr. 94 for opplysninger om fastsetting av egnede klasser av eiendeler og forpliktelser), målt til 

virkelig verdi (herunder målinger basert på virkelig verdi innenfor virkeområdet for denne IFRS), i 

balanseoppstillingen etter førstegangsinnregning: 

a)  For gjentatte og ikke-gjentatte målinger av virkelig verdi, den virkelige verdien ved slutten av 

rapporteringsperioden, og for ikke-gjentatte målinger av virkelig verdi, grunnene til denne målingen. 

Gjentatte målinger av virkelig verdi av eiendeler eller forpliktelser er de målinger som andre IFRS-er krever 

eller tillater i balanseoppstillingen ved slutten av hver rapporteringsperiode. Ikke-gjentatte målinger av 

virkelig verdi av eiendeler eller forpliktelser er målinger som andre IFRS-er krever eller tillater i 

balanseoppstillingen under særlige omstendigheter (f. eks. når et foretak måler en eiendel hold for salg til 

virkelig verdi minus salgsutgifter i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 

virksomhet» fordi eiendelens virkelige verdi minus salgutgifter er mindre enn dens balanseførte verdi). 

b)  For gjentatte og ikke-gjentatte målinger av virkelig verdi, det nivået innenfor hierarkiet for virkelig verdi der 

målingene av virkelig verdi i sin helhet er kategorisert (nivå 1, 2 eller 3). 

c)  For eiendeler og forpliktelser holdt ved slutten av rapporteringsperioden som blir målt til virkelig verdi på 

gjentatt grunnlag, beløpene for alle overføringer mellom nivå 1 og nivå 2 i hierarkiet for virkelig verdi, 

grunnene til disse overføringene og foretakets prinsipper for å fastsette når overføringer mellom de ulike 

nivåene anses for å ha skjedd (se nr. 95). Det skal opplyses om overføringer til hver enkelt nivå og diskuteres 

atskilt fra overføringer fra hvert enkelt nivå. 

d)  For gjentatte og ikke-gjentatte målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 2 og 3 i hierarkiet for virkelig 

verdi, en beskrivelse av den eller de verdsettingsmetodene og de inndata som ble benyttet ved målingen av 

virkelig verdi. Dersom det foreligger en endring i verdsettingsmetode (f.eks. en endring fra markedsmetoden 

til resultatmetoden eller bruk av en annen verdsettingsmetode), skal foretaket opplyse om dette og begrunne 

endringen. For målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi skal et foretak gi 

kvantitative opplysninger om de betydelige ikke-observerbare inndataene som ble benyttet ved målingen av 

virkelig verdi. Det kreves ikke at et foretak skal lage kvantitative opplysninger for å overholde dette 

opplysningskravet dersom kvantitative ikke-observerbare inndata ikke er utviklet av foretaket når det måler 

virkelig verdi (f.eks. når et foretak bruker priser fra tidligere transaksjoner eller prisinformasjon fra 

tredjemann uten noen justering). Når et foretak gir slike opplysninger, kan det imidlertid ikke overse 

kvantitative ikke-observerbare inndata som er betydelige for målingen av virkelig verdi og er rimelig 

tilgjengelige for foretaket.  
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e)  For gjentatte målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, en avstemming av 

åpningssaldo og sluttsaldo, med separat opplysning om endringer i perioden som er henførbare til  

i)  periodens samlede gevinster eller tap innregnet i resultatet, samt den eller de postene i resultatet der slike 

gevinster eller tap er innregnet, 

ii)  periodens samlede gevinster eller tap innregnet i andre inntekter og kostnader, og den eller de postene i 

andre inntekter og kostnader der slike gevinster eller tap er innregnet, 

iii)  kjøp, salg, emisjoner og oppgjør (separat opplysning om hver type av endringer),  

iv)  beløpene for alle overføringene til eller fra nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, grunnene til disse 

overføringene og foretakets prinsipp for å fastsette når overføringer mellom nivåer anses for å ha skjedd 

(se nr. 95). Overføringer til nivå 3 skal opplyses om og diskuteres atskilt fra overføringer fra nivå 3. 

f)  For gjentatte målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, beløpet i 

periodens samlede gevinster eller tap i bokstav e) i) som er inkludert i resultatet, og som er henførbart til 

endringen i urealiserte gevinster eller tap knyttet til disse eiendelene og forpliktelsene som holdes ved slutten 

av utløpet av rapporteringsperioden, samt den eller de postene i resultatet der slike urealiserte gevinster eller 

tap er innregnet. 

g)  For gjentatte og ikke-gjentatte målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, 

en beskrivelse av de verdsettingsmetodene som benyttes av foretaket (herunder for eksempel hvordan et 

foretak fastsetter sine verdsettingsprinsipper og -prosedyrer og analyserer endringer i målinger av virkelig 

verdi fra periode til periode). 

h)  For gjentatte målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 3 hierarkiet for virkelig verdi:  

i)  For alle slike målinger, en forklarende beskrivelse av følsomheten av målingen av virkelig verdi for 

endringer i ikke-observerbare inndata dersom en endring i disse inndataene til et annet beløp vil kunne føre 

til en betydelig høyere eller lavere måling av virkelig verdi. Dersom det er innbyrdes forbindelser mellom 

slike inndata og andre ikke-observerbare inndata som ble benyttet i målingen av virkelig verdi, skal et 

foretak også gi en beskrivelse av disse innbyrdes forholdene og av hvordan de vil kunne forstørre eller 

forminske virkningen av endringer i de ikke-observerbare inndataene ved målingen av virkelig verdi. For å 

overholde dette opplysningskravet, skal den forklarende beskrivelsen av følsomheten for endringer i ikke-

observerbare inndata minst omfatte de ikke-observerbare inndataene som det blir opplyst om når foretaket 

skal overholde bokstav d). 

ii)  For finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, dersom en endring av en eller flere av de ikke-

observerbare inndataene for med rimelighet å kunne gjenspeile alternative forutsetninger ville medføre 

vesentlige endringer i virkelig verdi, skal et foretak opplyse om dette samt om virkningene av disse 

endringene. Foretaket skal opplyse om hvordan virkningen av en endring for å gjenspeile en rimelig 

alternativ forutsetning ble beregnet. For dette formål skal betydningen bedømmes med hensyn til resultatet 

og de samlede eiendelene eller forpliktelsene, eller, når endringer i virkelig verdi blir innregnet i andre 

inntekter og kostnader, samlet egenkapital. 

i)  For gjentatte og ikke-gjentatte målinger av virkelig verdi, dersom den best mulige bruken av en ikke-

finansiell eiendel skiller seg fra dens nåværende bruk, skal et foretak opplyse om dette og hvorfor den ikke-

finansielle eiendelen blir brukt på en måte som skiller seg fra dens best mulige bruk. 

94  Et foretak skal fastsette hensiktsmessige klasser av eiendeler og forpliktelser på grunnlag av  

a)  arten av, egenskapene til og risikoen ved eiendelen eller forpliktelsen, og 

b)  nivået i hierarkiet for virkelig verdi der målingen av virkelig verdi er kategorisert. 

 Antallet klasser kan måtte være større for målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 3 i hierarkiet for virkelig 

verdi fordi disse målingene har en større grad av usikkerhet og subjektivitet. Fastsetting av hensiktsmessige 

klasser av eiendeler og forpliktelser som opplysninger om målinger av virkelig verdi bør gis for, krever skjønn. 

En klasse av eiendeler og forpliktelser vil ofte kreve større utskilling enn de postene som presenteres i 

balanseoppstillingen. Et foretak skal imidlertid gi tilstrekkelig informasjon til at det er mulig å foreta en 

avstemming av postene som presenteres i balanseoppstillingen. Dersom en annen IFRS angir klassen for en 

eiendel eller en forpliktelse, kan et foretak bruke denne klassen når det gir de opplysningene som kreves i denne 

IFRS-en dersom vedkommende klasse oppfyller kravene i dette nummer. 
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95  Et foretak skal opplyse om og konsekvent følge sine prinsipper for avgjørelser om når overføringer mellom 

nivåer i hierarkiet for virkelig verdi anses for å ha skjedd, i samsvar med nr. 93 c) og e) iv). Prinsippet for 

tidspunktet for innregning av overføringer skal være det samme for overføringer til de aktuelle nivåene som for 

overføringer ut av nivåene. Eksempler på prinsipper for å avgjøre tidspunktet for overføringer omfatter  

a)  datoen for hendelsen eller endringen i omstendigheter som var årsak til overføringen,  

b)  begynnelsen av rapporteringsperioden, 

c)  slutten av rapporteringsperioden. 

96  Dersom et foretak foretar en regnskapsmessig prinsippbeslutning om å benytte unntaket i nr. 48, skal det opplyse 

om dette. 

97  For hver klasse av eiendeler og forpliktelser som ikke måles til virkelig verdi i balanseoppstillingen, men der det 

opplyses om virkelig verdi, skal et foretak gi de opplysningene som kreves av nr. 93 b), d) og i). Et foretak er 

imidlertid ikke pålagt å gi de kvantitative opplysningene om betydelige ikke-observerbare inndata som er 

benyttet i målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi slik det kreves av nr. 93 

d). For slike eiendeler og forpliktelser er det ikke påkrevd at et foretak gir de andre opplysningene som kreves av 

denne IFRS. 

98  Når det gjelder en forpliktelse målt til virkelig verdi og utstedt med en tredjemanns kredittforbedring som ikke 

kan skilles fra forpliktelsen, skal en utsteder opplyse om at det foreligger en slik kredittforbedring og om dette 

gjenspeiles i målingen av forpliktelsens virkelige verdi. 

99  Et foretak skal presentere de kvantitative opplysningene som kreves av denne IFRS i tabellform, med mindre et 

annet format er mer hensiktsmessig. 

Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. 

Aktivt marked Et marked der transaksjoner for eiendelen eller forpliktelsen finner sted med 

tilstrekkelig hyppighet og volum til å gi løpende prisinformasjon. 

Kostprismetode En verdsettingsmetode som gjenspeiler det beløpet som for øyeblikket ville vært 

nødvendig for å erstatte en eiendels funksjon (ofte kalt «gjeldende 

gjenanskaffelseskost»). 

Inngangspris Den pris som betales for å anskaffe en eiendel eller mottas for å påta seg en 

forpliktelse i en transaksjon. 

Utgangspris Den pris som ville bli mottatt ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en 

forpliktelse. 

Forventet kontantstrøm Det sannsynlighetsvurderte gjennomsnittet (dvs. middelverdien av fordelingen) av 

mulige framtidige kontantstrømmer. 

Virkelig verdi Den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en 

forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. 

Best mulig bruk Markedsdeltakeres bruk av en ikke-finansiell eiendel som vil optimalisere verdien 

av eiendelen eller gruppen av eiendeler og forpliktelser (f.eks. en virksomhet) der 

eiendelen vil bli benyttet. 

Resultatmetode Verdsettingsmetoder for konvertering av framtidige beløp (f.eks. kontantstrømmer 

eller inntekter og kostnader) til et enkelt (dvs. diskontert) nåbeløp. Målingen av 

virkelig verdi fastsettes på grunnlag av den verdien som blir indikert av gjeldende 

markedsforventninger om disse framtidige beløpene. 
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Inndata De forutsetningene som markedsdeltakere vil benytte ved prising av eiendelen eller 

forpliktelsen, herunder forutsetninger om risiko, for eksempel 

a)  den iboende risikoen knyttet til en bestemt verdsettingsmetode som benyttes til 

å måle virkelig verdi (for eksempel en prissettingsmodell), og  

b)  den iboende risikoen knyttet til inndataene for verdsettingsmetoden. 

Inndata kan være observerbare eller ikke-observerbare. 

Inndata på nivå 1 Noterte priser (ikke justerte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller 

forpliktelser som foretaket kan få tilgang til på måletidspunktet. 

Inndata på nivå 2 Andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1, som er observerbare for 

eiendelen eller forpliktelsen, enten direkte eller indirekte. 

Inndata på nivå 3 Ikke-observerbare inndata for eiendelen eller forpliktelsen. 

Markedsmetode En verdsettingsmetode som benytter priser og annen relevant informasjon som blir 

generert av markedstransaksjoner som omfatter identiske eller sammenlignbare 

(dvs. lignende) eiendeler, forpliktelser eller en gruppe av eiendeler og forpliktelser, 

for eksempel en virksomhet. 

Markedsbekreftede inndata Inndata som i hovedsak er utledet fra eller bekreftet av observerbare markedsdata 

ved korrelasjoner eller på andre måter. 

Markedsdeltakere Kjøpere og selgere i hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) for 

eiendelen eller forpliktelsen som har alle følgende egenskaper: 

a)  De er uavhengige av hverandre, dvs. de er ikke nærstående parter som definert 

i IAS 24, selv om prisen i en transaksjon mellom nærstående parter kan 

benyttes som inndata for en måling av virkelig verdi dersom foretaket har 

dokumentasjon på at transaksjonen ble inngått på markedsvilkår. 

b)  De er velinformerte, har en rimelig forståelse av eiendelen eller forpliktelsen 

og transaksjonen og benytter all tilgjengelig informasjon, herunder 

informasjon som kan være framkommet ved behørige anstrengelser som er 

vanlige og i samsvar med praksis. 

c)  De er i stand til å inngå i en transaksjon om eiendelen eller forpliktelsen. 

d)  De er villige til å inngå i en transaksjon om eiendelen eller forpliktelsen, dvs. 

de er motivert, men ikke tvunget eller på annen måte tilskyndet til dette. 

Mest fordelaktige marked Det markedet som gir det største beløpet som vil kunne mottas for å selge 

eiendelen eller gir det minste beløpet som vil kunne betales for å overføre 

forpliktelsen, etter at det er tatt hensyn til transaksjonsutgifter og transportutgifter. 

Risiko for manglende oppfyllelse Risikoen for at et foretak ikke vil oppfylle en plikt. Risiko for manglende 

oppfyllelse omfatter, men er ikke nødvendigvis begrenset til, foretakets egen 

kredittrisiko. 

Observerbare inndata Inndata som er utviklet ved hjelp av markedsdata, for eksempel offentlig 

tilgjengelig informasjon om faktiske hendelser eller transaksjoner, og som 

gjenspeiler forutsetninger som markedsdeltakere vil kunne benytte når de prissetter 

eiendelen eller forpliktelsen. 
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Velordnet transaksjon En transaksjon som forutsetter eksponering for markedet i en periode før 

måletidspunktet for å tillate markedsaktiviteter som er vanlige og normale for 

transaksjoner som omfatter slike eiendeler eller forpliktelser; det er ikke en 

tvungen transaksjon (f.eks. en tvungen likvidering eller et nødssalg). 

Hovedmarked Markedet med det største volumet og det høyeste aktivitetsnivået for eiendelen 

eller forpliktelsen. 

Risikopremie Kompensasjon som søkes av markedsdeltakere som ikke er villige til å løpe en 

risiko ved å påta seg den iboende usikkerheten i kontantstrømmene til en eiendel 

eller en forpliktelse. Også kalt «risikojustering». 

Transaksjonsutgifter Utgifter ved salg av en eiendel eller overføring av en forpliktelse i hovedmarkedet 

(eller det mest fordelaktige markedet) for eiendelen eller forpliktelsen, som er 

direkte henførbare til avhendingen av eiendelen eller overføringen av forpliktelsen 

og oppfyller begge følgende kriterier: 

a)  De er en direkte følge av og er grunnleggende for vedkommende transaksjon. 

b)  Foretaket ville ikke ha pådratt seg disse utgiftene dersom beslutningen om å 

selge eiendelen eller overføre forpliktelsen ikke var blitt tatt (tilsvarende 

salgsutgifter som definert i IFRS 5). 

Transportutgifter De utgifter som vil påløpe ved transport av en eiendel fra dens nåværende sted til 

dens hovedmarked (eller mest fordelaktige marked). 

Måleenhet Nivået som en eiendel eller en forpliktelse blir samlet i eller delt opp i, i en IFRS 

for innregningsformål. 

Ikke-observerbare inndata Inndata som det ikke foreligger tilgjengelige markedsdata for, og som blir utviklet 

ved hjelp av beste tilgjengelige informasjon om de forutsetningene som 

markedsdeltakere vil kunne benytte ved prising av eiendelen eller forpliktelsen. 

Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. Det beskriver anvendelsen av nr. 1-99 og har samme rettslige status 

og samme rettsvirkning som de andre delene av denne IFRS. 

B1  Det skjønn som anvendes i ulike verdsettingssituasjoner, kan være forskjellig. Dette vedlegget beskriver de 

formene for skjønn som kan komme til anvendelse når et foretak måler virkelig verdi i ulike 

verdsettingssituasjoner. 

METODEN FOR MÅLING AV VIRKELIG VERDI 

B2  Formålet med måling til virkelig verdi er å estimere den prisen som en velordnet transaksjon om salg av 

eiendelen eller overføring av forpliktelsen ville ha funnet sted til mellom markedsdeltakere på måletidspunktet 

under gjeldende markedsforhold. En måling av virkelig verdi krever at et foretak fastsetter samtlige av de 

følgende forhold: 

a)  den bestemte eiendelen eller forpliktelsen som er gjenstand for målingen (i samsvar med dens måleenhet),  

b)  for en ikke-finansiell eiendel, den grunnleggende forutsetningen for verdsetting som er hensiktsmessig for 

målingen (i samsvar med dens best mulige bruk),  

c)  hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige markedet) for eiendelen eller forpliktelsen, 

d)  den eller de verdsettingsmetodene som er egnet for målingen, under hensyn til tilgjengeligheten av data som 

det kan utvikles inndata for, og som representerer de forutsetningene som markedsdeltakere ville benytte når 

de prissetter eiendelen eller forpliktelsen, samt nivået i hierarkiet for virkelig verdi der inndataene er 

kategorisert. 
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GRUNNLEGGENDE PRINSIPP FOR VERDSETTING AV IKKE-FINANSIELLE EIENDELER (NR, 31–33) 

B3  Ved måling av virkelig verdi for en ikke-finansiell eiendel som benyttes i kombinasjon med andre eiendeler som 

en gruppe (installert eller på annen måte konfigurert for bruk) eller i kombinasjon med andre eiendeler og 

forpliktelser (f.eks. en virksomhet), avhenger virkningen av det grunnleggende prinsippet for verdsetting av 

omstendighetene. Eksempler: 

a)  Eiendelens virkelige verdi kan være den samme uansett om eiendelen blir brukt på frittstående grunnlag eller 

i kombinasjon med andre eiendeler eller med andre eiendeler og forpliktelser. Dette kan være tilfellet dersom 

eiendelen er en virksomhet som markedsdeltakere ville fortsette å drive. I så fall vil transaksjonen involvere 

verdsetting av virksomheten i sin helhet. Bruken av eiendelene som en gruppe i en løpende virksomhet vil 

generere synergier som vil være tilgjengelig for markedsdeltakere (dvs. synergier for markedsdeltakere som 

derfor bør påvirke eiendelens virkelige verdi enten på frittstående grunnlag eller i kombinasjon med andre 

eiendeler eller med andre eiendeler og forpliktelser). 

b)  Bruken av en eiendel i kombinasjon med andre eiendeler eller med andre eiendeler og forpliktelser kan være 

innarbeidet i målingen av virkelig verdi gjennom justeringer av verdien på eiendelen brukt på frittstående 

grunnlag. Dette kan være tilfellet dersom eiendelen er en maskin, og målingen av virkelig verdi blir fastsatt 

ved hjelp av en observert pris for en tilsvarende maskin (som ikke er installert eller på annen måte konfigurert 

for bruk), justert for transport- og installasjonsutgifter slik at målingen av virkelig verdi gjenspeiler 

nåværende tilstand og plassering av maskinen (som er installert og konfigurert for bruk). 

c)  Bruken av en eiendel i kombinasjon med andre eiendeler eller med andre eiendeler og forpliktelser kan være 

innarbeidet i målingen av virkelig verdi gjennom markedsdeltakeres forutsetninger som benyttes til å måle 

eiendelens virkelige verdi. Dersom eiendelen for eksempel er en beholdning av produkter i arbeid som er 

unik, og markedsdeltakere ville konvertere beholdningen til ferdige produkter, vil forutsetningen for 

beholdningens virkelige verdi være at markedsdeltakere har anskaffet eller vil anskaffe alt spesialisert 

maskineri som er nødvendig for å konvertere beholdningen til ferdige produkter. 

d)  Bruken av en eiendel i kombinasjon med andre eiendeler eller med andre eiendeler og forpliktelser kan være 

innarbeidet i den verdsettingsmetoden som benyttes til å måle eiendelens virkelige verdi. Dette kan værer 

tilfellet ved bruk av overskuddsvurderingsmetoden for flere perioder til å måle den virkelige verdien av en 

immateriell eiendel, fordi denne verdsettingsmetoden særlig tar hensyn til bidraget fra eventuelle 

komplementære eiendeler og de tilknyttede forpliktelsene i gruppen der en slik immateriell eiendel ville bli 

benyttet. 

e)  I mer begrensede situasjoner, som når et foretak bruker en eiendel innenfor en gruppe av eiendeler, kan 

foretaket måle eiendelen til et beløp som er tilnærmet lik dens virkelige verdi når det fordeler den virkelige 

verdien av gruppen av eiendeler på de enkelte eiendelene i gruppen. Dette kan være tilfellet dersom 

verdsettingen involverer fast eiendom, og den virkelige verdien av forbedret eiendom (dvs. en 

eiendelsgruppe) blir fordelt på eiendelenes ulike bestanddeler (for eksempel tomten og forbedringene). 

VIRKELIGE VERDI VED FØRSTEGANGSINNREGNING (NR. 57–60) 

B4  Når det skal avgjøres om virkelig verdi ved førstegangsinnregning er lik transaksjonsprisen, skal et foretak ta 

hensyn til faktorer som er spesifikke for transaksjonen og for eiendelen eller forpliktelsen. Det kan for eksempel 

være at transaksjonsprisen ikke representerer den virkelige verdien av en eiendel eller en forpliktelse ved 

førstegangsinnregning dersom noen av følgende forhold foreligger: 

a)  Transaksjonen finner sted mellom nærstående parter, selv om prisen i en transaksjon mellom nærstående 

parter kan benyttes som inndata i en måling av virkelig verdi dersom foretaket har dokumentasjon på at 

transaksjonen ble inngått på markedets vilkår. 

b)  Transaksjonen finner sted under tvang, eller selgeren blir tvunget til å akseptere prisen i transaksjonen. Dette 

kan for eksempel være tilfellet dersom selgeren opplever økonomiske vanskeligheter. 

c)  Måleenheten som representeres av transaksjonsprisen, er forskjellig fra måleenheten for eiendelen eller 

forpliktelsen målt til virkelig verdi. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom eiendelen eller forpliktelsen 

målt til virkelig verdi bare er ett av elementene i transaksjonen (f.eks. i en virksomhetssammenslutning), og 

transaksjonen ikke omfatter angitte rettigheter og privilegier som måles separat i samsvar med en annen 

IFRS, eller transaksjonsprisen omfatter transaksjonskostnader. 

d)  Markedet der transaksjonen finner sted er forskjellig fra hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige 

markedet). Disse markedene kan for eksempel være forskjellige dersom foretaket er en forhandler som inngår 

transaksjoner med kunder i detaljmarkedet, mens hovedmarkedet (eller mest fordelaktige markedet) for 

utgangstransaksjonen er med andre forhandlere i forhandlermarkedet.  
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VERDSETTINGSMETODER (NR. 61–66) 

 Markedsmetoden 

B5  Markedsmetoden benytter priser og annen relevant informasjon som blir generert av markedstransaksjoner som 

omfatter identiske eller sammenlignbare (dvs. lignende) eiendeler, forpliktelser eller en gruppe av eiendeler og 

forpliktelser, for eksempel en virksomhet. 

B6  Verdsettingsmetoder som svarer til markedsmetoden, bruker ofte markedsmultipler utledet fra et sett av 

sammenlignbare markedssatser. Multipler kan være i områder med en ulik multippel for hver sammenlignbare 

markedssats. Valget av hensiktsmessig multippel innenfor området krever skjønn, idet det tas hensyn til 

kvalitative og kvantitative faktorer som er spesifikke for målingen. 

B7  Verdsettingsmetoder som svarer til markedsmetoden omfatter matriseprising. Matriseprising er en matematisk 

metode som i hovedsak benyttes til å verdsette enkelte typer finansielle instrumenter, for eksempel obligasjoner, 

uten å støtte seg utelukkende på noterte priser for de spesifikke verdipapirene, men i stedet støtte seg på 

verdipapirenes forhold til andre referansenoterte verdipapir. 

 Kostprismetoden 

B8  Kostprismetoden gjenspeiler det beløpet som for øyeblikket ville vært nødvendig for å erstatte en eiendels 

funksjon (ofte kalt «gjeldende gjenanskaffelseskost»). 

B9  Fra perspektivet til en markedsdeltakende selger er den pris som ville mottas for eiendelen, basert på 

anskaffelseskost for en markedsdeltakende kjøper for å anskaffe eller framstille en erstatningseiendel av 

sammenlignbar nytte, justert for ukurans. Dette er fordi en markedsdeltakende kjøper ikke vil betale mer for en 

eiendel enn det beløpet som denne vil kunne erstatte funksjonen til vedkommende eiendel for. Ukurans omfatter 

fysisk forringelse, funksjonell (teknologisk) ukurans og økonomisk (ekstern) ukurans, og er et videre begrep enn 

avskrivning for finansielle rapporteringsformål (en fordeling av historisk kost) eller skattemessige formål (ved 

hjelp av nærmere angitte brukslevetider). I mange tilfeller benyttes metoden for gjeldende gjenanskaffelseskost 

til å måle den virkelige verdien av materielle eiendeler som brukes i kombinasjon med andre eiendeler eller med 

andre eiendeler og forpliktelser. 

 Resultatmetoden 

B10  Resultatmetoden konverterer framtidige beløp (f.eks. kontantstrømmer eller inntekter og kostnader) til et enkelt 

(dvs. diskontert) nåbeløp. Når resultatmetoden benyttes, gjenspeiler målingen av virkelig verdi gjeldende 

markedsforventninger om disse framtidige beløpene. 

B11  Disse verdsettingsmetodene omfatter for eksempel følgende: 

a)  nåverdimetoder (se nr. B12–B30),  

b)  opsjonsprisingsmodeller, for eksempel Black-Scholes-Merton-formelen eller en binomial modell (dvs. en 

gittermodell), som omfatter nåverdimetoder og gjenspeiler både tidsverdien og egenverdien til en opsjon, og  

c)  overskuddsvurderingsmetoden for flere perioder, som benyttes til å måle den virkelige verdien av enkelte 

immaterielle eiendeler. 

 Nåverdimetoder 

B12  B13–B30 beskriver bruken av nåverdimetoder for måling av virkelig verdi. Der fokuseres det på en metode for 

diskonteringsrentejustering og en metode for forventet kontantstrøm (forventet nåverdi). Der fastsettes det verken 

bruk av en enkelt spesifikk nåverdimetode eller en begrensning på bruken av nåverdimetoder for måling av 

virkelig verdi for de metodene som tas opp. Nåverdimetoden som brukes til måling av virkelig verdi, vil avhenge 

av fakta og omstendigheter som er spesifikke for den eiendelen eller forpliktelsen som måles (f.eks. om priser for 

sammenlignbare eiendeler eller forpliktelser kan observeres i markedet) og tilgjengeligheten av tilstrekkelige 

data. 

 Bestanddelene i en nåverdimåling 

B13  Nåverdien (dvs. en anvendelse av resultatmetoden) er et verktøy som benyttes til å knytte framtidige beløp (f.eks. 

kontantstrømmer eller verdier) til et nåbeløp ved hjelp av en diskonteringsrente. En måling av virkelig verdi av 

en eiendel eller en forpliktelse ved hjelp av en nåverdimetode fanger opp alle de følgende elementer fra 

markedsdeltakeres perspektiv på måletidspunktet: 

a)  et estimat av framtidige kontantstrømmer for eiendelen eller forpliktelsen som måles,   
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b)  forventninger om mulige variasjoner i beløpet og tidspunktet for kontantstrømmene som representerer den 

iboende usikkerheten i kontantstrømmene,  

c)  pengenes tidsverdi, representert ved renten på risikofrie monetære eiendeler som har forfall, eller varighet 

som sammenfaller med den perioden som omfattes av kontantstrømmene og verken utgjør usikkerhet med 

hensyn til tidspunkt eller risiko for mislighold for innehaveren (dvs. en risikofri rente),  

d)  prisen for å bære den iboende usikkerheten i kontantstrømmene (dvs. risikopremie),  

e)  andre faktorer som markedsdeltakere ville tatt hensyn til under omstendighetene, 

f)  for en forpliktelse, risikoen for manglende oppfyllelse knyttet til vedkommende forpliktelse, herunder 

foretakets (dvs. debitors) egen kredittrisiko. 

 Generelle prinsipper 

B14  Nåverdimetoder er forskjellige når det gjelder hvordan de fanger opp elementene i B13. Alle de følgende 

generelle prinsippene styrer imidlertid anvendelsen av alle nåverdimetoder som benyttes til måling av virkelig 

verdi: 

a)  Kontantstrømmer og diskonteringsrenter bør gjenspeile forutsetninger som markedsdeltakere legger til grunn 

når de prissetter eiendelen eller forpliktelsen. 

b)  Kontantstrømmer og diskonteringsrenter bør bare ta hensyn til de faktorer som er henførbare til eiendelen 

eller forpliktelsen som måles. 

c)  For å unngå dobbeltregning eller utelatelse av virkningene av risikofaktorer, bør diskonteringsrenter 

gjenspeile de forutsetningene som svarer til dem som er knyttet til kontantstrømmene. En diskonteringsrente 

som for eksempel gjenspeiler usikkerheten i forventninger om framtidige mislighold, er hensiktsmessig 

dersom den benytter kontraktsregulerte kontantstrømmer for et lån (dvs. en metode for 

diskonteringsrentejustering). Denne samme satsen bør ikke benyttes dersom det benyttes forventede (dvs. 

sannsynlighetsvurderte) kontantstrømmer (dvs. en forventet nåverdimetode), fordi de forventede 

kontantstrømmene allerede gjenspeiler forutsetninger om usikkerheten i framtidige mislighold; i stedet bør 

det benyttes en diskonteringsrente som er i samsvar med den iboende risikoen i de forventede 

kontantstrømmene. 

d)  Forutsetninger om kontantstrømmer og diskonteringsrenter bør være internt konsekvente. Nominelle 

kontantstrømmer, som omfatter virkningen av inflasjon, bør for eksempel diskonteres til en rente som 

omfatter virkningen av inflasjon. Den nominelle risikofrie renten inkluderer virkningen av inflasjon. 

Virkelige kontantstrømmer, som ikke omfatter virkningen av inflasjon, bør diskonteres til en rente som ikke 

omfatter virkningen av inflasjon. Likedan bør kontantstrømmer etter skatt diskonteres ved hjelp av en 

diskonteringsrente etter skatt. Kontantstrømmer før skatt bør diskonteres til en rente som er i samsvar med 

disse kontantstrømmene. 

e)  Diskonteringsrenter bør være i samsvar med de underliggende økonomiske faktorene for den valutaen som 

kontantstrømmene er uttrykt i. 

 Risiko og usikkerhet 

B15  En måling av virkelig verdi som benytter nåverdimetoder, foretas under usikre forhold fordi kontantstrømmene 

som benyttes, er estimater heller enn kjente beløp. I mange tilfeller er både beløpet og tidspunktet for 

kontantstrømmene usikkert. Selv kontraktsregulerte beløp, for eksempel betalinger på et lån, er usikre dersom det 

foreligger en risiko for mislighold. 

B16  Markedsdeltakere generelt søker kompensasjon (dvs. en risikopremie) for å ta på seg den iboende usikkerheten i 

kontantstrømmene til en eiendel eller en forpliktelse. En måling av virkelig verdi bør omfatte en risikopremie 

som gjenspeiler det beløp som markedsdeltakere ville forlange som kompensasjon for den iboende usikkerheten i 

kontantstrømmene. Hvis ikke, ville ikke målingen representere virkelig verdi på en fyllestgjørende måte. I 

enkelte tilfeller kan det være vanskelig å fastsette den relevante risikopremien. Vanskelighetsgraden alene er 

imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å utelukke en risikopremie. 

B17  Nåverdimetoder er forskjellige når det gjelder hvordan de justerer for risiko og i typen av kontantstrømmer som 

de benytter. Eksempler: 

a)  Metoden for diskonteringsrentejustering (se nr. B18–B22) benytter en risikojustert diskonteringsrente og 

kontraktsregulerte, lovede eller mest sannsynlige kontantstrømmer.  
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b)  Metode 1 for forventet nåverdi (se nr. B25) benytter risikojusterte forventede kontantstrømmer og en risikofri 

rente. 

c)  Metode 2 for forventet nåverdi (se nr. B26) benytter forventede kontantstrømmer som ikke er risikojustert, og 

en diskonteringsrente justert, til å inkludere den risikopremien som markedsdeltakere krever. Denne renten er 

forskjellig fra den renten som benyttes i metoden for diskonteringsrentejustering. 

 Metoden for diskonteringsrentejustering 

B18  Metoden for diskonteringsrentejustering benytter et enkelt sett av kontantstrømmer fra området av mulige 

estimerte beløp, enten dette er kontraktsregulert eller lovet (som er tilfellet for en obligasjon), eller mest 

sannsynlige kontantstrømmer. I alle tilfeller er disse kontantstrømmene betinget av nærmere angitte hendelser 

(f.eks. er kontraktsregulerte eller lovede kontantstrømmer for en obligasjon betinget av hendelsen ved at det ikke 

foreligger mislighold fra debitors side). Diskonteringsrenten som benyttes i metoden for 

diskonteringsrentejustering, er utledet fra observerte avkastninger for sammenlignbare eiendeler eller 

forpliktelser som handles i markedet. Likedan blir de kontraktsregulerte, lovede eller mest sannsynlige 

kontantstrømmene diskontert til en observert eller estimert markedsrente for slike betingede kontantstrømmer 

(dvs. en markedsavkastning). 

B19  Metoden for diskonteringsrentejustering krever en analyse av markedsdata for sammenlignbare eiendeler eller 

forpliktelser. Sammenlignbarhet fastsettes ved å vurdere arten av kontantstrømmer (f.eks. om kontantstrømmene 

er kontraktsregulerte eller ikke-kontraktsregulerte, og med sannsynlighet vil reagere likt på endringer i 

økonomiske forhold), samt andre faktorer (f.eks. kredittverdighet, sikkerhet, varighet, restriktive vilkår og 

likviditet). Alternativt, dersom en enkelt sammenlignbar eiendel eller forpliktelse ikke på en god måte gjenspeiler 

den iboende risikoen i kontantstrømmene til eiendelen eller forpliktelsen som måles, kan det være mulig å utlede 

en diskonteringsrente ved hjelp av data for flere sammenlignbare eiendeler eller forpliktelser sammen med den 

risikofrie rentekurven (dvs. ved hjelp av en «tilleggsmetode»). 

B20  For å illustrere en «tilleggsmetode» forutsettes det at eiendel A er en kontraktsregulert rett til å motta VE 800(1) 

om ett år (dvs. det er ingen usikkerhet med hensyn til tidspunktet). Det er et etablert marked for sammenlignbare 

eiendeler, og informasjon om disse eiendelene, herunder prisinformasjon, er tilgjengelig. Disse sammenlignbare 

eiendelene har følgende egenskaper:  

a)  Eiendel B er en kontraktsregulert rett til å motta VE 1 200 om ett år, og har en markedspris på VE 1 083. 

Dermed er den innforståtte årlige avkastningen (dvs. en ettårig markedsavkastning) lik 10,8 prosent 

[(VE 1 200/VE 1 083) – 1]. 

b)  Eiendel C er en kontraktsregulert rett til å motta VE 700 om to år og har en markedspris på VE 566. Dermed 

er den innforståtte årlige avkastningen (dvs. en toårig markedsavkastning) lik 11,2 prosent [(VE 700/VE 566) 

– 1]. 

c)  Alle de tre eiendelene er sammenlignbare med hensyn til risiko (dvs. spredning av mulige utbytte og kreditt). 

B21  På grunnlag av tidspunktet for de kontraktsregulerte betalingene som skal mottas for eiendel A i forhold til 

tidspunktet for eiendel B og eiendel C (dvs. ett år for eiendel B i forhold til to år for eiendel C), blir eiendel B 

ansett for å være mer sammenlignbar med eiendel A. Med den kontraktsregulerte betalingen som skal mottas for 

eiendel A (VE 800) og den ettårige markedsrenten utledet fra eiendel B (10,8 prosent), er den virkelige verdien 

av eiendel A lik VE 722 (VE 800/1,108). Alternativt og i mangel av tilgjengelig markedsinformasjon for eiendel 

B, kan den ettårige markedsrenten utledes fra eiendel C ved hjelp av tilleggsmetoden. I så fall vil den toårige 

markedsrenten som indikeres av eiendel C (11,2 prosent), bli justert til en ettårig markedsrente ved hjelp av 

terminstrukturen til den risikofrie rentekurven. Ytterligere informasjon og analyse kan være nødvendig for å 

avgjøre om risikopremiene for ettårige og toårige eiendeler er de samme. Dersom det fastsettes at risikopremiene 

for ettårige og toårige eiendeler ikke er de samme, vil den toårige markedsavkastningen bli ytterligere justert for 

dette. 

B22  Når metoden for diskonteringsrentejustering blir anvendt på faste inn- eller utbetalinger, er justeringen for risiko 

som ligger i kontantstrømmene for eiendelen eller forpliktelsen som måles, inkludert i diskonteringsrenten. I 

noen anvendelser av metoden for diskonteringsrentejustering på kontantstrømmer som ikke er faste inn- eller 

utbetalinger, kan det være nødvendig med en justering av kontantstrømmene for å oppnå sammenlignbarhet med 

den observerte eiendelen eller forpliktelsen som diskonteringsrenten er utledet fra. 

  

(1) I denne IFRS angis beløp i «valutaenheter» (VE). 
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 Metoden for forventet nåverdi 

B23  Metoden for forventet nåverdi bruker som utgangspunkt et sett av kontantstrømmer som representerer det 

sannsynlighetsvurderte gjennomsnittet av alle mulige framtidige kontantstrømmer (dvs. de forventede 

kontantstrømmene). Estimatet som følger av dette, er identisk med forventet verdi, som statistisk sett er det veide 

gjennomsnittet av en separat vilkårlig variabels mulige verdier med de respektive mulige verdiene som vekter. 

Fordi alle mulige kontantstrømmer er sannsynlighetsvurderte, er den forventede kontantstrømmen som følger av 

dette, ikke betinget av at det foreligger en nærmere angitt hendelse (til forskjell fra de kontantstrømmene som 

benyttes i metoden for diskonteringsrentejustering). 

B24  Når markedsdeltakere som ikke er villige til å løpe noen risiko, foretar en investeringsbeslutning, vil disse ta 

hensyn til den risiko som skiller de faktiske kontantstrømmene fra de forventede kontantstrømmene. 

Porteføljeteori skiller mellom to typer av risiko: 

a)  usystematisk (spredt) risiko, som er den risiko som er spesifikk for en bestemt eiendel eller forpliktelse, og 

b)  systematisk (ikke-spredt) risiko, som er den felles risikoen som en eiendel eller en forpliktelse deler med 

andre poster i en spredt portefølje. 

 Porteføljeteori hevder at i et marked i balanse vil markedsdeltakere bare kompenseres for å bære den 

systematiske risiko som ligger i kontantstrømmene. (I markeder som er ineffektive eller ikke i balanse kan andre 

former for avkastning eller kompensasjon være tilgjengelige.) 

B25  Metode 1 for forventet nåverdi justerer de forventede kontantstrømmene til en eiendel for systematisk risiko (dvs. 

markedsrisiko) ved å trekke fra en kontantrisikopremie (dvs. risikojusterte forventede kontantstrømmer). Disse 

risikojusterte forventede kontantstrømmene representerer en sikkerhetsekvivalent kontantstrøm, som blir 

diskontert med en risikofri rente. En sikkerhetsekvivalent kontantstrøm viser til en forventet kontantstrøm (som 

definert), justert for risiko, slik at det for en markedsdeltaker er det samme om denne handler en bestemt 

kontantstrøm eller en forventet kontantstrøm. Dersom en markedsdeltaker for eksempel var villig til å handle en 

forventet kontantstrøm på VE 1 200 for en sikker kontantstrøm på VE 1 000, er VE 1 000 sikkerhetsekvivalenten 

til VE 1 200 (dvs. VE 200 ville representere kontantrisikopremien). I så fall vil det være det samme for 

markedsdeltakeren med hensyn til vedkommende eiendel. 

B26  Til forskjell fra dette justerer metode 2 for forventet nåverdi for systematisk risiko (dvs. markedsrisiko) ved å 

anvende en risikopremie på den risikofrie renten. Dermed blir de forventede kontantstrømmene diskontert til en 

rente som svarer til en forventet rente tilknyttet sannsynlighetsvurderte kontantstrømmer (dvs. en forventet 

avkastning). Modeller som benyttes for prising av risikoutsatte eiendeler, for eksempel modellen for prissetting 

av finansielle eiendeler («Capital Asset Pricing Model»), kan benyttes til å estimere den forventede avkastningen. 

Fordi diskonteringsrenten som benyttes i metoden for diskonteringsrentejustering er en avkastning knyttet til 

betingede kontantstrømmer, er den sannsynligvis høyere enn diskonteringsrenten benyttet i metode 2 for 

forventet nåverdi, som er en forventet avkastning knyttet til forventede eller sannsynlighetsvurderte 

kontantstrømmer. 

B27  For å illustrere metode 1 og 2 forutsettes det at en eiendel har forventede kontantstrømmer på VE 780 i ett år, 

fastsatt på grunnlag av de mulige kontantstrømmene og verdiene vist nedenfor. Den relevante risikofrie renten for 

kontantstrømmer med en tidshorisont på ett år er 5 prosent, og den systematiske risikopremien for en eiendel med 

samme risikoprofil er 3 prosent. 

Mulige kontantstrømmer Sannsynlighet Sannsynlighetsvurderte kontantstrømmer 

VE 500 15 % VE 75 

VE 800 60 % VE 480 

VE 900 25 % VE 225 

Forventede 

kontantstrømmer 

 VE 780 

B28  I dette enkle eksemplet representerer de forventede kontantstrømmene (VE 780) det sannsynlighetsvurderte 

gjennomsnittet for de tre mulige utfallene. I mer realistiske situasjoner vil det kunne være mange mulige utfall. 

For å anvende metoden for forventet nåverdi er det ikke alltid nødvendig å ta hensyn til fordelingene av alle 

mulige kontantstrømmer ved hjelp av komplekse modeller og metoder. Det kan heller være mulig å utarbeide et 

begrenset antall separate scenarioer og mulige verdier som fanger opp en rekke mulige kontantstrømmer. Et 

foretak kan for eksempel bruke realiserte kontantstrømmer for en relevant tidligere periode, justert for endringer i 

omstendigheter som tilkommer senere (f.eks. endringer i eksterne faktorer, herunder økonomiske forhold eller 

markedsforhold, tendenser i industri og konkurranse samt endringer i interne faktorer som påvirker foretaket på 

en mer spesifikk måte), idet det tas hensyn til markedsdeltakeres forutsetninger. 
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B29  I teorien er nåverdien (dvs. den virkelige verdien) av eiendelens kontantstrømmer det samme om denne fastsettes 

ved hjelp av metode 1 eller metode 2, som vist nedenfor. 

a)  Med metode 1 blir de forventede kontantstrømmene justert for systematisk risiko (dvs. markedsrisiko). I 

mangel av markedsopplysninger som direkte indikerer beløpet for risikojusteringen, kan en slik justering 

utledes av en modell for prissetting av eiendeler ved hjelp av begrepet sikkerhetsekvivalenter. 

Risikojusteringen (dvs. den kontante risikopremien på VE 22) vil for eksempel kunne fastsettes ved hjelp av 

den systematiske risikopremien på 3 prosent (VE 780 – [VE 780 × (1,05/1,08)]), noe som fører til 

risikojusterte forventede kontantstrømmer på VE 758 (VE 780 – VE 22). VE 758 er sikkerhetsekvivalenten 

for VE 780, og blir diskontert med den risikofrie renten (5 prosent). Nåverdien (dvs. den virkelige verdien) av 

eiendelen er VE 722 (VE 758/1,05). 

b)  Med metode 2 blir de forventede kontantstrømmene ikke justert for systematisk risiko (dvs. markedsrisiko). 

Justeringen for denne risikoen blir i stedet inkludert i diskonteringsrenten. Dermed blir de forventede 

kontantstrømmene diskontert med en forventet avkastning på 8 prosent (dvs. 5 prosents risikofri rente pluss 3 

prosent systematisk risikopremie). Nåverdien (dvs. den virkelige verdien) av eiendelen er VE 722 

(VE 780/1,08). 

B30  Når det skal benyttes en metode for forventet nåverdi til å måle virkelig verdi, kan enten metode 1 eller metode 2 

benyttes. Valget av metode 1 eller metode 2 vil avhenge av fakta og omstendigheter som er spesifikke for den 

eiendelen eller forpliktelsen som blir målt, i hvilket omfang tilstrekkelige data er tilgjengelige og det skjønn som 

blir anvendt. 

ANVENDELSE AV NÅVERDIMETODER PÅ FORPLIKTELSER OG ET FORETAKS EGNE 

EGENKAPITALINSTRUMENTER SOM IKKE HOLDES AV ANDRE PARTER SOM EIENDELER  

(NR. 40 OG 41) 

B31  Når det benyttes en nåverdimetode til å måle den virkelige verdien av en forpliktelse som ikke holdes av en 

annen part som en eiendel (f.eks. en stengningsforpliktelse), skal et foretak blant annet estimere de framtidige 

utgående kontantstrømmene som markedsdeltakere vil forvente å pådra seg ved å oppfylle plikten. Disse 

framtidige utgående kontantstrømmene skal omfatte markedsdeltakernes forventninger om kostnadene ved å 

oppfylle plikten og kompensasjonen som en markedsdeltaker ville kreve for å påta seg plikten. Slik 

kompensasjon omfatter den avkastningen som en markedsdeltaker ville kreve for å 

a)  gå inn i virksomheten (dvs. verdien av å oppfylle plikten; f.eks. ved å benytte ressurser som kunne vært brukt 

på andre virksomheter), og  

b)  påta seg risikoen tilknyttet plikten (dvs. en risikopremie som gjenspeiler den risiko som vil kunne skille de 

faktiske utgående kontantstrømmene fra de forventede utgående kontantstrømmene, se nr. B33. 

B32  En ikke-finansiell forpliktelse inneholder for eksempel ikke noen kontraktsregulert avkastning, og det er ingen 

observerbar markedsrente for vedkommende forpliktelse. I noen tilfeller vil bestanddelene i avkastningen som 

markedsdeltakere ville kreve, ikke kunne skilles fra hverandre (f.eks. ved at det benyttes den prisen som en 

tredjepartsentreprenør ville benytte på fastprisbasis). I noen tilfeller må et foretak estimere disse bestanddelene 

separat (f.eks. ved at det benyttes den prisen som en tredjepartsentreprenør ville benytte på kost-pluss-grunnlag, 

fordi entreprenøren i dette tilfellet ikke vil bære risikoen for framtidige endringer i kostnader). 

B33  Et foretak kan inkludere en risikopremie i målingen av virkelig verdi av en forpliktelse eller et foretaks eget 

egenkapitalinstrument som ikke holdes av en annen part som en eiendel på en av følgende måter: 

a)  ved å justere kontantstrømmene (dvs. som en økning i beløpet for utgående kontantstrømmer), eller  

b)  ved å justere den renten som benyttes til å diskontere de framtidige kontantstrømmene til deres nåverdi (dvs. 

som en reduksjon i diskonteringsrenten). 

 Et foretak skal påse at det ikke dobbeltregner eller utelater justeringer for risiko. Dersom de estimerte 

kontantstrømmene for eksempel økes for å ta hensyn til kompensasjonen for å påta seg risikoen tilknyttet plikten, 

bør diskonteringsrenten ikke justeres for å gjenspeile denne risikoen. 

INNDATA FOR VERDSETTINGSMETODENE (NR. 67-71) 

B34  Eksempler på markeder der inndata kan være observerbare for enkelte eiendeler og forpliktelser (f.eks. finansielle 

instrumenter) omfatter følgende: 

a) Børsmarkeder. I et børsmarked er sluttkurser både tilgjengelige og generelt representative for virkelig verdi. 

Et eksempel på et slik marked er London Stock Exchange.  
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b) Forhandlermarkeder. I et forhandlermarked står forhandlere klare til å handle (enten kjøpe eller selge for 

egen regning), og sørger dermed for likviditet ved å bruke sin kapital til å inneha en beholdning av de postene 

som de utgjør et marked for. Typisk er kjøps- og salgspriser (som representerer henholdsvis den prisen som 

forhandleren er villig til å kjøpe for og den prisen som forhandleren er villig til å selge til), mer tilgjengelige 

enn sluttkurser. Markeder utenom børs (der prisene blir offentlig rapportert) er forhandlermarkeder. 

Forhandlermarkeder finnes også for enkelte andre eiendeler og forpliktelser, herunder enkelte finansielle 

instrumenter, råvarer og fysiske eiendeler (f.eks. brukt utstyr). 

c) Meglermarkeder. I et meglermarked forsøker meglere å finne kjøpere for selgere og omvendt, men står ikke 

klare til å handle for egen regning. Med andre ord, meglere bruker ikke av egen kapital til å holde en 

beholdning av det de utgjør et marked for. Megleren kjenner kjøps- og salgsprisene for de respektive partene, 

men hver part er typisk ikke klar over andre parters priskrav. Priser på gjennomførte transaksjoner er enkelte 

ganger tilgjengelige. Meglermarkeder omfatter elektroniske kommunikasjonsnettverk, der kjøps- og 

salgsordrer sammenstilles, samt markeder for kommersielle eiendommer og boligeiendommer. 

d) Eier-til-eier-markeder. I et eier-til-eier-marked blir transaksjoner, både nyopprettelser og videresalg, 

forhandlet uavhengig uten mellommenn. Det kan være lite offentlig tilgjengelig informasjon om disse 

transaksjonene. 

HIERARKIET FOR VIRKELIG VERDI (NR. 72–90) 

 Inndata på nivå 2 (nr. 81-85) 

B35  Eksempler på inndata på nivå 2 for særlige eiendeler og forpliktelser omfatter følgende: 

a) Rentebytteavtale («interest rate swap») av typen «motta fast/betal variabel» («receive-fixed, pay-variable») 

basert på LIBORs (London Interbank Offered Rate) «swap»-rente. Inndata på nivå 2 ville være LIBORs 

«swap»-rente dersom denne renten er observerbar i jevnlig noterte intervaller i praktisk talt hele 

rentebytteterminen. 

b) Rentebytteavtale («interest rate swap») av typen «motta fast/betal variabel» («receive-fixed, pay-variable») 

basert på en avkastningskurve uttrykt i en utenlandsk valuta. Inndata på nivå 2 vil være «swap»-renten basert 

på en avkastningskurve uttrykt i en utenlandsk valuta som er observerbar i jevnlig noterte intervaller i 

praktisk talt hele rentebytteterminen. Dette vil være tilfellet dersom rentebytteterminen er 10 år, og denne 

renten er observerbar i jevnlig noterte intervaller i 9 år, forutsatt at en rimelig ekstrapolering av 

avkastningskurven for år 10 ikke vil være vesentlig for å måle virkelig verdi av hele rentebytteavtalen. 

c) Rentebytteavtale ("interest rate swap") av typen "motta fast/betal variabel" ("receive-fixed, pay-variable") 

basert på en bestemt banks preferanserente. Inndata på nivå 2 vil være bankens preferanserente utledet ved 

ekstrapolering dersom de ekstrapolerte verdiene bekreftes av observerbare markedsdata, for eksempel ved en 

korrelasjon med en rente som er observerbar i praktisk talt hele rentebytteterminen. 

d) Treårsopsjon på børshandlede aksjer. Inndata på nivå 2 vil være den implisitte volatiliteten for aksjene, 

utledet ved ekstrapolering til år 3 dersom begge følgende vilkår foreligger: 

i)  Priser for ettårige og toårige opsjoner på aksjene er observerbare. 

ii)  Den ekstrapolerte implisitte volatiliteten på en treårig opsjon bekreftes av observerbare markedsdata for 

praktisk talt hele opsjonens løpetid. 

 I dette tilfellet vil den implisitte volatiliteten kunne utledes ved ekstrapolering fra den implisitte volatiliteten til de 

ettårige og toårige opsjonene på aksjene, og bekreftes av den implisitte volatiliteten for treårige opsjoner på 

sammenlignbare foretaks aksjer, forutsatt at det fastslås korrelasjon med de ettårige og toårige implisitte 

volatilitetene. 

e) Lisensavtale. For en lisensavtale som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning og nylig ble forhandlet 

fram med en ikke-nærstående part av det overtatte foretaket (part i lisensavtalen), vil inndata på nivå 2 være 

royalty-renten i kontrakten med den ikke-nærstående parten ved inngåelsen av avtalen.  
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f) Beholdning av ferdige varer på et detaljsalgssted. For en beholdning av ferdige varer som er anskaffet i en 

virksomhetssammenslutning, vil inndata på nivå 2 være enten en pris til kunder i et detaljmarked eller en pris 

til detaljister i et grossistmarked, justert for differanser mellom beholdningsvarens tilstand og plassering og de 

sammenlignbare (dvs. lignende) varene i beholdningen, slik at målingen av virkelig verdi gjenspeiler den pris 

som ville mottas i en transaksjon om salg av beholdningen til en annen detaljist som vil fullføre den 

nødvendige salgsinnsatsen. Begrepsmessig vil målingen av virkelig verdi være den samme, enten det foretas 

justeringer av en detaljistpris (ned) eller av en grossistpris (opp). Generelt bør den prisen som krever de 

minste subjektive justeringene, benyttes ved målingen av virkelig verdi. 

g) Bygning som holdes og brukes. Inndata på nivå 2 vil være den prisen per kvadratmeter for bygningen (en 

verdsettingsmultiplikator) utledet fra observerbare markedsdata, f.eks. multiplikatorer utledet fra priser i 

observerte transaksjoner som involverer sammenlignbare (dvs. lignende) bygninger på tilsvarende steder. 

h) Kontantgenererende enhet. Inndata på nivå 2 vil være en verdsettingsmultiplikator (f.eks. et multiplum av 

inntjening eller inntekter eller et tilsvarende mål på inntjening) avledet fra observerbare markedsdata, f.eks. 

multiplikatorer utledet fra priser i observerte transaksjoner som involverer sammenlignbare (dvs. lignende) 

virksomheter, idet det tas hensyn til drifts- og markedsfaktorer samt finansielle og ikke-finansielle faktorer. 

 Inndata på nivå 3 (nr. 86-90) 

B36  Eksempler på inndata på nivå 3 for særlige eiendeler og forpliktelser omfatter følgende: 

a) Valutabytteavtale med lang løpetid. Inndata på nivå 3 vil være en rente i en bestemt valuta som ikke er 

observerbar og ikke kan bekreftes av observerbare markedsdata i jevnlig noterte intervaller eller på annen 

måte for praktisk talt hele terminen til valutabytteavtalen. Renten i en valutabytteavtale er de 

rentebyttesatsene som er beregnet ut fra de respektive statenes avkastningskurver. 

b) Treårsopsjon på børshandlede aksjer. Inndata på nivå 3 vil være historisk volatilitet, dvs. volatiliteten for 

aksjene utledet av aksjenes historisk priser. Historisk volatilitet representerer typisk ikke nåværende 

markedsdeltakeres forventninger om framtidig volatilitet, selv om dette er de eneste opplysningene som er 

tilgjengelig for å prissette en opsjon. 

c) Rentebytteavtale. Inndata på nivå 3 vil være en justering av en gjennomsnittlig konsensuspris (ikke-bindende) 

for bytteavtalen utviklet ved hjelp av inndata som ikke er direkte observerbare og ikke kan bekreftes på annen 

måte av observerbare markedsdata. 

d) Stengningsforpliktelse overtatt i en virksomhetssammenslutning. Inndata på nivå 3 vil være et gjeldende 

estimat som benytter foretakets egne inndata for de framtidige utgående kontantstrømmene som skal betales 

for å oppfylle plikten (herunder markedsdeltakeres forventninger om kostnadene ved å oppfylle plikten og 

den kompensasjonen som en markedsdeltaker ville kreve for å ta på seg plikten til å demontere eiendelen) 

dersom det ikke foreligger rimelig tilgjengelig informasjon som indikerer at markedsdeltakere ville benytte 

andre forutsetninger. Inndata på nivå 3 vil bli benyttet i en metode for nåverdi sammen med andre inndata, 

f.eks. en gjeldende risikofri rente eller en kredittjustert risikofri rente dersom virkningen av foretakets 

kredittverdighet på den virkelige verdien av forpliktelsen gjenspeiles i diskonteringsrenten heller enn i 

estimatet av framtidige utgående kontantstrømmer. 

e) Kontantgenererende enhet. Inndata på nivå 3 vil være en finansiell prognose (f.eks. om kontantstrømmer eller 

resultatet) utviklet ved hjelp av foretakets egne inndata dersom det ikke foreligger noen rimelig tilgjengelig 

informasjon som indikerer at markedsdeltakere ville benytte andre forutsetninger. 

MÅLING AV VIRKELIG VERDI NÅR AKTIVITETSVOLUMET ELLER -NIVÅET FOR EN EIENDEL ELLER 

EN FORPLIKTELSE ER BETYDELIG REDUSERT 

B37  Den virkelige verdien av en eiendel eller en forpliktelse kan påvirkes når det har vært en betydelig reduksjon i 

aktivitetsvolum eller -nivå for vedkommende eiendel eller forpliktelse i tilknytning til normal markedsaktivitet 

for eiendelen eller forpliktelsen (eller lignende eiendeler eller forpliktelser). For å avgjøre om det, på grunnlag av 

tilgjengelig dokumentasjon, har vært en betydelig reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå for eiendelen eller 

forpliktelsen, skal et foretak evaluere betydning og relevans av følgende faktorer: 

a)  Det har vært få nylige transaksjoner.   
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b)  Prisnoteringer er ikke utarbeidet med aktuell informasjon. 

c)  Prisnoteringer varierer i vesentlig grad enten over tid eller blant markedspleiere (f.eks. i noen 

meglermarkeder). 

d)  Indekser som tidligere var svært korrelert med eiendelens eller forpliktelsens virkelige verdi, er påviselig ikke 

korrelert med nyere indikasjoner på virkelig verdi for vedkommende eiendel eller forpliktelse. 

e)  Det er en betydelig økning i implisitte likviditetsrisikopremier, avkastnings- eller inntjeningsindikatorer (for 

eksempel betalingsforsømmelser eller alvorsgrad når det gjelder tap) for observerte transaksjoner eller noterte 

priser sammenlignet med foretakets estimat av forventede kontantstrømmer, idet det tas hensyn til alle 

tilgjengelige markedsdata om kredittrisiko og annen risiko for uteblitt inntjening for eiendelen eller 

forpliktelsen. 

f)  Det er stor spredning på kjøpskurs-salgskurs-marginen eller en betydelig økning i kjøpskurs-salgskurs-

marginen. 

g)  Det er en betydelig nedgang i aktiviteten i, eller der er ingen som helst aktivitet i, et marked for nye 

utstedelser (dvs. et primærmarked) for eiendelen eller forpliktelsen eller lignende eiendeler eller forpliktelser. 

h)  Lite informasjon er offentlig tilgjengelig (f.eks. for transaksjoner som finner sted i et eier-til-eier-marked). 

B38  Dersom et foretak konkluderer med at det har vært en betydelig reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå for 

eiendelen eller forpliktelsen i tilknytning til normal markedsaktivitet for eiendelen eller forpliktelsen (eller 

lignende eiendeler eller forpliktelser), er det nødvendig med en ytterligere analyse av transaksjonene eller de 

noterte prisene. Det kan være at en reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå alene ikke indikerer at en 

transaksjonspris eller notert pris ikke representerer virkelig verdi, eller at en transaksjon i vedkommende marked 

ikke er velordnet. Men dersom et foretak avgjør at en transaksjon eller en notert pris ikke representerer virkelig 

verdi (f.eks. at det kan være transaksjoner som ikke er velordnede), vil det være nødvendig med en justering av 

transaksjonene eller de noterte prisene dersom foretaket benytter disse prisene som grunnlag for måling av 

virkelig verdi og denne justeringen kan være betydelig for målingen av virkelig verdi i sin helhet. Justeringer kan 

også være nødvendige under andre omstendigheter (f.eks. når en pris for en lignende eiendel krever betydelig 

justering for at den skal være sammenlignbar med den eiendelen som blir målt eller når prisen er foreldet). 

B39  Denne IFRS fastsetter ikke noen metode for å foreta betydelige justeringer av transaksjoner eller noterte priser. 

Se nr. 61–66 og B5–B11 for en diskusjon av bruken av verdsettingsmetoder ved måling av virkelig verdi. Uansett 

hvilken verdsettingsmetode som benyttes, skal et foretak inkludere egnede risikojusteringer, herunder en 

risikopremie som gjenspeiler det beløpet som markedsdeltakere ville kreve som kompensasjon for den iboende 

usikkerheten i kontantstrømmene til en eiendel eller en forpliktelse (se nr. B17). Hvis ikke, vil ikke målingen 

representere virkelig verdi på en fyllestgjørende måte. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å fastsette den 

relevante risikojusteringen. Vanskelighetsgraden alene er imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å utelukke en 

risikojustering. Risikojusteringen skal gjenspeile en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet under gjeldende markedsforhold. 

B40  Dersom det har vært en betydelig reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå for eiendelen eller forpliktelsen, kan det 

være hensiktsmessig med en endring av verdsettingsmetode eller å bruke flere verdsettingsmetoder (f.eks. bruken 

av en markedsmetode og en nåverdimetode). Ved vekting av indikasjoner på virkelig verdi som følger av bruken 

av flere verdsettingsmetoder, skal et foretak vurdere rimeligheten av området av målinger av virkelig verdi. 

Formålet er å fastsette det punktet innenfor området som er mest representativt for virkelig verdi under gjeldende 

markedsforhold. Et stort område av målinger av virkelig verdi kan være en indikasjon på at ytterligere analyse er 

nødvendig. 

B41  Selv når det har vært en betydelig reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå for eiendelen eller forpliktelsen, er 

formålet med måling til virkelig verdi det samme. Virkelig verdi er den prisen som ville mottas ved salg av en 

eiendel eller betaling ved overføring av en forpliktelse i en velordnet transaksjon (dvs. ikke en tvungen 

likvidering eller nødssalg) mellom markedsdeltakere på måletidspunktet under gjeldende markedsforhold. 

B42  Estimering av prisen som markedsdeltakere ville være villige til å inngå i en transaksjon for på måletidspunktet 

under gjeldende markedsforhold og dersom det hadde vært en betydelig reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå 

for eiendelen eller forpliktelsen, avhenger av fakta og omstendigheter på måletidspunktet, og krever skjønn. Et 

foretaks intensjon om å holde eiendelen eller å gjøre opp eller på annen måte oppfylle forpliktelsen, er ikke 

relevant ved måling av virkelig verdi fordi virkelig verdi er en markedsbasert måling, ikke en foretaksspesifikk 

måling.  
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 Identifisering av transaksjoner som ikke er velordnede 

B43  Avgjørelsen av om en transaksjon er velordnet (eller ikke er velordnet) er vanskeligere dersom det har vært en 

betydelig reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå for eiendelen eller forpliktelsen sett i forhold til normal 

markedsaktivitet for eiendelen eller forpliktelsen (eller lignende eiendeler eller forpliktelser). Under slike 

omstendigheter er det ikke hensiktsmessig å konkludere med at alle transaksjoner i vedkommende marked ikke er 

velordnede (dvs. tvungne likvideringer eller nødssalg). Omstendigheter som kan indikere at en transaksjon ikke 

er velordnet, omfatter følgende: 

a)  Det var ingen fyllestgjørende eksponering for markedet i en periode før måletidspunktet som tillater 

markedsaktiviteter som er vanlige og normale for transaksjoner som involverer slike eiendeler eller 

forpliktelser under gjeldende markedsforhold. 

b)  Det har vært en vanlig og normal markedsperiode, men selgeren henvendte seg bare til en enkelt 

markedsdeltaker med eiendelen eller forpliktelsen. 

c)  Selgeren er allerede eller er nær konkurs eller under bobestyrelse (dvs. selgeren er i en nødssituasjon). 

d)  Selgeren var pålagt å selge for å oppfylle lovbestemte eller juridiske krav (dvs. selgeren var i en 

tvangssituasjon). 

e)  Transaksjonsprisen er avvikende sammenlignet med andre nylige transaksjoner for den samme eller en 

lignende eiendel eller forpliktelse. 

 Et foretak skal evaluere omstendighetene for å avgjøre om transaksjonen er velordnet på grunnlag av tilgjengelig 

dokumentasjon. 

B44  Et foretak skal vurdere alle de følgende faktorer når det måler virkelig verdi eller estimerer markedsrisikopremie: 

a)  Dersom dokumentasjonen indikerer at en transaksjon ikke er velordnet, skal et foretak tillegge 

transaksjonsprisen liten, om overhodet noen, vekt (sammenlignet med andre indikasjoner på virkelig verdi). 

b)  Dersom dokumentasjonen indikerer at en transaksjon er velordnet, skal et foretak ta hensyn til denne 

transaksjonsprisen. Hvor mye vekt som tillegges vedkommende transaksjonspris sammenlignet med andre 

indikasjoner på virkelig verdi, vil avhenge av fakta og omstendigheter, for eksempel følgende: 

i)  transaksjonenes volum, 

ii)  transaksjonens sammenlignbarhet med eiendelen eller forpliktelsen som blir målt,  

iii)  transaksjonens nærhet til måletidspunktet. 

c)  Dersom et foretak ikke har tilstrekkelig informasjon til å kunne konkludere om en transaksjon er velordnet 

eller ikke, skal det ta hensyn til transaksjonsprisen. Det kan imidlertid være at denne transaksjonsprisen ikke 

representerer virkelig verdi (dvs. transaksjonsprisen er ikke nødvendigvis det eneste eller primære grunnlaget 

for måling av virkelig verdi eller estimering av markedsrisikopremier). Når et foretak ikke har tilstrekkelig 

informasjon til å kunne konkludere om bestemte transaksjoner er velordnede, skal foretaket legge mindre vekt 

på disse transaksjonene når de sammenlignes med andre transaksjoner som er kjent for å være velordnede. 

 Et foretak trenger ikke gjøre uttømmende anstrengelser for å avgjøre om en transaksjon er velordnet, men det 

skal ikke ignorere informasjon som er rimelig tilgjengelig. Når et foretak er part i en transaksjon, antas det å ha 

tilstrekkelig informasjon til å kunne konkludere om transaksjonen er velordnet. 

 Bruk av noterte priser fra tredjemann 

B45  Denne IFRS er ikke til hinder for bruk av noterte priser fra tredjemann, for eksempel pristjenester eller meglere, 

dersom et foretak har slått fast at de noterte prisene fra vedkommende tredjemann er utarbeidet i samsvar med 

denne IFRS.  
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B46  Dersom det har vært en betydelig reduksjon i aktivitetsvolum eller -nivå for eiendelen eller forpliktelsen, skal et 

foretak evaluere om de noterte prisene fra vedkommende tredjemann er utarbeidet ved hjelp av gjeldende 

informasjon som gjenspeiler velordnede transaksjoner eller en verdsettingsmetode som gjenspeiler 

markedsdeltakeres forutsetninger (herunder forutsetninger om risiko). Ved vekting av en notert pris som inndata 

for en måling av virkelig verdi, skal et foretak legge mindre vekt (sammenlignet med andre indikasjoner på 

virkelig verdi som gjenspeiler resultatene av transaksjoner) på prisnoteringer som ikke gjenspeiler resultatene av 

transaksjoner. 

B47  Videre skal det tas hensyn til arten av en prisnotering (dvs. om denne er veiledende eller bindende) ved vekting 

av den tilgjengelige dokumentasjonen, idet det legges mer vekt på prisnoteringer fra tredjemann som 

representerer bindende tilbud. 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre 

delene av denne IFRS. 

C1  Et foretak skal anvende denne IFRS på årsregnskap som begynner 1. januar 2013 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal foretaket opplyse 

om dette. 

C2  Denne IFRS får fremadrettet anvendelse fra begynnelsen av den årsregnskapsperioden den anvendes for første 

gang. 

C3  Det er ikke nødvendig å benytte opplysningskravene i denne IFRS i sammenligningsinformasjon for perioder før 

førstegangsanvendelsen av denne IFRS. 

Vedlegg D 

Endringer av andre IFRS-er 

I dette vedlegg fastsettes endringer i andre IFRS-er som er en følge av et Styret utstedte IFRS 13. Et foretak skal 

anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Dersom et 

foretak anvender IFRS 13 på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden. Endrede 

nummer er vist med ny tekst understreket og opphevet tekst som gjennomstreket. 

ENDRING AV DEFINISJON 

D1  I IFRS 1, 3–5 og 9 (utstedt i oktober 2010) skal ny definisjon av «virkelig verdi» lyde: 

Virkelig verdi er den prisen som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for overføring av en 

forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. (Se IFRS 13.) 

 I IAS 2, 16, 18–21, 32 og 40 skal ny definisjon av «virkelig verdi» lyde: 

Virkelig verdi er den prisen som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for overføring av en 

forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. (Se IFRS 13: «Måling av 

virkelig verdi») 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» (som endret i 2010) 

D2  Nr. 19 oppheves. 

D3  Nytt nr. 39J skal lyde: 

39J  Ved IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, ble nr. 19 opphevet og definisjonen 

av «virkelig verdi» i vedlegg A samt D15 og D20 endret. Et foretak skal anvende disse endringene 

når det anvender IFRS 13. 

D4  D15 og D20 skal lyde: 

D15  Dersom en førstegangsbruker måler en slik investering til anskaffelseskost i samsvar med IAS 27, 

skal førstegangsbrukeren måle denne investeringen til ett av følgende beløp i sin separate IFRS-

åpningsbalanse: 

…  
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b)  estimert anskaffelseskost. Estimert anskaffelseskost for en slik investering skal være 

i)  virkelig verdi på foretakets tidspunkt for overgang til IFRS-er i sitt separate finansregnskap, 

eller  

 … 

D20  Uavhengig av kravene i nr. 7 og 9 kan et foretak anvende kravene i AG76 a) i IAS 39 på én av 

følgende måter: 

 `… 

IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

D5  Nytt nr. 6A skal lyde: 

6A  Denne IFRS benytter begrepet «virkelig verdi» på en måte som i noen tilfeller skiller seg fra 

definisjonen av «virkelig verdi» i IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». Derfor måler et foretak, når 

det anvender IFRS 2, virkelig verdi i samsvar med denne IFRS, ikke i samsvar med IFRS 13. 

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

D6  I nr. 20, 29, 33 og 47 gjøres følgende endringer: 

20  Nr. 24–31 omhandler de typene identifiserbare eiendeler og forpliktelser som omfatter poster som 

denne IFRS gir begrensede unntak for med hensyn til målingsprinsippet. 

29  Det overtakende foretaket skal måle verdien av en tilbakekjøpt rett som er innregnet som en 

immateriell eiendel på grunnlag av den angjeldende kontraktens gjenværende løpetid, uansett om 

markedsdeltakere ville ha vurdert mulige kontraktsfornyelser ved måling av dens virkelige verdi. 

B35 og B36 gir tilknyttet veiledning i anvendelse. 

33  … For å fastsette beløpet for goodwill i en virksomhetssammenslutning der det ikke overføres noe 

vederlag, skal det overtakende foretaket benytte virkelig verdi på overtakelsestidspunktet av det 

overtakende foretakets interesse i det overtatte foretaket istedenfor virkelig verdi på 

overtakelsestidspunktet av det overførte vederlaget (nr. 32 a) i)). … 

47  ... Med mindre det kan identifiseres en mellomliggende hendelse som endret en eiendels virkelige 

verdi, er det for eksempel trolig at salg av eiendelen til tredjemann kort tid etter 

overtakelsestidspunktet til et beløp som skiller seg betydelig fra eiendelens foreløpige virkelige 

verdi målt på dette tidspunktet, indikerer en feil i det foreløpige beløpet. 

D7  Nytt nr. 64F skal lyde: 

64F  IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, endret nr. 20, 29, 33, 47, endret 

definisjonen av virkelig verdi i tillegg A og endret B22, B40, B43–B46, B49 og B64. Et foretak 

skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

D8  I vedlegg B gjøres følgende endringer i B22 og B40, B43–B46, B49 og B64: 

B22  Ettersom konsernregnskapet utgjør en fortsettelse av det juridiske datterforetakets finansregnskap, 

unntatt når det gjelder dets kapitalstruktur, gjenspeiler konsernregnskapet 

 … 

d)  beløpet som er innregnet som utstedte egenkapitalinstrumenter i konsernregnskapet, fastsatt 

ved å legge sammen den utstedte egenkapitalinteressen til det juridiske datterforetaket (det 

regnskapsmessig sett overtakende foretaket) som er utestående umiddelbart før 

virksomhetssammenslutningen, og den virkelige verdien av det juridiske morforetaket (det 

regnskapsmessig sett overtatte foretaket). Egenkapitalstrukturen ... 

 … 

B40  Kriteriene for identifiserbarhet avgjør hvorvidt en immateriell eiendel skal innregnes atskilt fra 

goodwill. Men kriteriene gir verken veiledning om måling av den virkelige verdien av en 

immateriell eiendel eller begrenser forutsetningene som benyttes ved måling av den virkelige 

verdien av en immateriell eiendel. For eksempel vil det overtakende foretaket ta hensyn til 

forutsetninger som markedsdeltakere vil ta i betraktning når de prissetter den immaterielle 

eiendelen, så som forventninger om framtidige kontraktsfornyelser, ved målingen av virkelig verdi. 

…  



5.10.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/663 

 

B43  For å beskytte sin konkurransemessige posisjon, eller av andre grunner, kan overtakeren ha til 

hensikt å ikke bruke en anskaffet ikke-finansiell eiendel eller ha til hensikt å ikke bruke eiendelen i 

samsvar med eiendelens best mulige bruk. Dette kan for eksempel være tilfellet for en anskaffet 

immateriell eiendel innen forskning og utvikling som overtakeren planlegger å bruke defensivt ved 

å hindre at andre bruker eiendelen. Overtakeren skal likevel måle den virkelige verdien av den 

ikke-finansielle eiendelen under forutsetning av at den brukes på best mulige måte av 

markedsdeltakere i samsvar med det relevante grunnleggende prinsippet for verdsetting, både ved 

førstegangsinnregning og ved måling av virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter i etterfølgende 

testing for tap ved verdifall. 

B44  Denne IFRS gjør det mulig for det overtakende foretaket å måle en ikke-kontrollerende 

eierinteresse i det overtatte foretaket til dens virkelige verdi på overtakelsestidspunktet. Noen 

ganger vil et overtakende foretak kunne måle virkelig verdi på overtakelsestidspunktet for en ikke-

kontrollerende eierinteresse på grunnlag av en notert pris i et aktivt marked for aksjene (dvs. de 

som ikke holdes av det overtakende foretaket). I andre situasjoner vil imidlertid en notert pris i et 

aktivt marked for aksjene ikke være tilgjengelig. I slike situasjoner vil det overtakende foretaket 

måle den virkelige verdien av den ikke-kontrollerende eierinteressen ved hjelp av andre 

verdsettingsmetoder. 

B45  De virkelige verdiene per aksje av det overtakende foretakets interesse i det overtatte foretaket og 

av den ikke-kontrollerende eierinteressen kan være forskjellige. Den viktigste forskjellen er trolig at 

det tas inn en kontrollpremie i den virkelige verdien per aksje av det overtakende foretakets 

interesse i det overtatte foretaket, eller i motsatt fall, at det tas inn en lavere verdifastsettelse for 

manglende kontroll (også kalt en rabatt for en ikke-kontrollerende eierinteresse) i den virkelige 

verdien per aksje i den ikke-kontrollerende eierinteressen dersom markedsdeltakere ville tatt 

hensyn til en slik premie eller rabatt ved prissettingen av den ikke-kontrollerende eierinteressen. 

B46  I en virksomhetssammenslutning som er gjennomført uten overføring av vederlag, må det 

overtakende foretaket erstatte virkelig verdi på overtakelsestidspunktet av sin interesse i det 

overtatte foretaket med virkelig verdi på overtakelsestidspunktet av det overførte vederlaget for å 

måle goodwill eller en gevinst fra et kjøp på gunstige vilkår (se nr. 32-34). 

B49  En måling av virkelig verdi av et gjensidig foretak bør omfatte de forutsetningene markedsdeltakere 

ville ha om framtidige medlemsfordeler samt eventuelle andre relevante forutsetninger som 

markedsdeltakere legger til grunn om det gjensidige foretaket. En nåverdimetode kan for eksempel 

benyttes til å måle den virkelige verdien av et gjensidig foretak. Kontantstrømmer som benyttes 

som innsatsfaktorer i modellen, bør være basert på de forventede kontantstrømmene i det gjensidige 

foretaket, som med sannsynlighet gjenspeiler reduksjoner i medlemsfordeler, som reduserte priser 

på varer og tjenester. 

B64  For å oppfylle formålet i nr. 59 skal det overtakende foretaket opplyse om følgende for hver 

virksomhetssammenslutning som er gjennomført i løpet av rapporteringsperioden: 

… 

f)  den virkelige verdien på overtakelsestidspunktet av det samlede vederlaget som er overført, samt virkelig 

verdi på overtakelsestidspunktet av hver vesentlig klasse av vederlag, som for eksempel  

… 

iv)  egenkapitalinteresser i det overtakende foretaket, herunder antallet instrumenter eller interesser som er 

utstedt eller kan utstedes, samt metoden for å måle den virkelige verdien av disse instrumentene eller 

interessene, 

… 

o)  for hver virksomhetssammenslutning der det overtakende foretaket innehar mindre enn 100 prosent av 

egenkapitalinteressene i det overtatte foretaket på overtakelsestidspunktet, 

… 

ii)  for hver ikke-kontrollerende eierinteresse i et overtatt foretak som er målt til virkelig verdi, den eller de 

verdsettingsmetodene og de viktigste inndataene for denne modellen som er benyttet ved måling av 

denne verdien, 

… 

IFRS 4: «Forsikringskontrakter» 

D9  Nytt nr. 41E skal lyde: 

41E  IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, endret definisjonen av «virkelig verdi» i 

vedlegg A. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 13.  
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IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» 

D10  Ny 44H skal lyde: 

44H  IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, endret definisjonen av «virkelig verdi» i 

vedlegg A. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 13. 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» (som endret i oktober 2009) 

D11  [Ikke relevant for krav] 

D12  Nr. 3 skal lyde: 

3  Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a)  … i disse tilfellene skal foretak anvende kravene i denne IFRS og, for de interesser som er 

målt til virkelig verdi, kravene i IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». … 

… 

D13  27–27B oppheves. 

D14  Nr. 28 skal lyde: 

28  I noen tilfeller innregner et foretak ikke en gevinst eller et tap ved førstegangsinnregning av en 

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse fordi den virkelige verdien verken kan dokumenteres 

av en notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (dvs. inndata på nivå 1) 

eller basert på en verdsettingsmetode som bare benytter data fra observerbare markeder (se AG76 i 

IAS 39). I slike tilfeller skal foretaket opplyse etter klasse av finansiell eiendel eller finansiell 

forpliktelse: 

a)  Foretakets regnskapsprinsipp for innregning i resultatet av differansen mellom den virkelige 

verdien ved førstegangsinnregning og transaksjonsprisen for å gjenspeile en endring i de 

faktorer (herunder tidspunkt) som markedsdeltakere ville ta hensyn til ved prising av eiendelen 

eller forpliktelsen (se AG76 b) i IAS 39). 

 … 

c)  hvorfor foretaket konkluderte med at transaksjonsprisen ikke var den beste dokumentasjonen 

av virkelig verdi, herunder en beskrivelse av den dokumentasjonen som støtter denne virkelige 

verdien. 

D15  Nr. 29 skal lyde: 

29  Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke 

 … 

b)  for en investering i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen markedspris for et identisk instrument 

som er notert i et aktivt marked (dvs. inndata på nivå 1), eller derivater knyttet til slike 

egenkapitalinstrumenter, som blir målt til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39 fordi den virkelige 

verdien ikke kan måles på en pålitelig måte, eller 

… 

D16  Nytt nr. 44P skal lyde: 

44P  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 3, 28, 29 samt B4 og B26 og vedlegg A endret og nr. 27–

27B opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13.  
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D17  I vedlegg A gjøres følgende endring i definisjonen av «annen prisrisiko»: 

Annen prisrisiko Risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller framtidige 

kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser (bortsett fra 

endringer som skyldes renterisiko eller valutarisiko), uansett om disse endringene 

forårsakes av faktorer som er spesifikke for det enkelte finansielle instrumentet eller 

instrumentets utsteder, eller av faktorer som påvirker alle tilsvarende finansielle 

instrumenter som omsettes i markedet. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i november 2009) 

D18  Nr. 5.1.1 skal lyde: 

5.1.1 Ved førstegangsinnregning skal et foretak måle en finansiell eiendel til dens virkelige verdi 

pluss, når det gjelder en finansiell eiendel som ikke er innregnet til virkelig verdi over 

resultatet, transaksjonskostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen av den 

finansielle eiendelen. 

D19  Nytt nr. 5.1.1A skal lyde: 

5.1.1A Men dersom den virkelige verdien av den finansielle eiendelen ved førstegangsinnregning er 

forskjellig fra transaksjonsprisen, skal et foretak anvende B5.1 og AG76 i IAS 39. 

D20  I nr. 5.2.1, 5.3.2, 8.2.5 og 8.2.11 gjøres følgende endringer: 

5.2.1 Etter førstegangsinnregning skal et foretak måle en finansiell eiendel i samsvar med nr. 4.1–

4.5 til virkelig verdi eller amortisert kost. 

5.3.2 Dersom et foretak i samsvar med nr. 4.9 omklassifiserer en finansiell eiendel slik at denne blir 

målt til virkelig verdi, skal dens virkelige verdi måles på omklassifiseringstidspunktet. Alle 

gevinster eller tap som oppstår av en differanse mellom den tidligere balanseførte verdien og 

den virkelige verdien, innregnes i resultatet. 

8.2.5  Dersom et foretak måler en hybridkontrakt til virkelig verdi i samsvar med nr. 4.4 eller nr. 4.5, men 

den virkelige verdien av hybridkontrakten ikke hadde vært målt i sammenlignbare 

rapporteringsperioder, skal den virkelige verdien av hybridkontrakten i de sammenlignbare 

rapporteringsperiodene være summen av de virkelige verdiene til bestanddelene (dvs. den ikke-

derivative vertskontrakten og det innebygde derivatet) ved slutten av hver sammenlignbare 

rapporteringsperiode. 

8.2.11  Dersom et foretak tidligere regnskapsførte en investering i et egenkapitalinstrument som ikke har 

noen notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata på nivå 1) (eller et derivat 

som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av et slikt egenkapitalinstrument) til 

anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, skal foretaket måle vedkommende instrument til virkelig 

verdi på tidspunktet for førstegangsanvendelse. … 

D21  Nytt nr. 8.1.3 skal lyde: 

8.1.3  Ved IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, ble nr. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.2, 8.2.5, 

8.2.11, B5.1, B5.4, B5.5, B5.7, C8, C20, C22, C27 og C28 endret og nr. 5.1.1A tilføyd. Et foretak 

skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

D22  I vedlegg A skal den innledende ordlyden være: 

 Følgende begreper er definert i nr. 11 i IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon», i nr. 9 i IAS 

39 eller i vedlegg A til IFRS 13, og benyttes i denne IFRS slik det framgår av IAS 32, IAS 39 eller IFRS 

13: …  
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D23  I vedlegg B B5.1 skal overskriften over B5.5 samt B5.5 og B5.7 lyde: 

B5,1  Den virkelige verdien av en finansiell eiendel ved førstegangsinnregning er normalt 

transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av vederlaget som gis, se også IFRS 13 og AG76 i 

IAS 39). Men dersom en del av vederlaget som gis, er for noe annet enn det finansielle 

instrumentet, skal et foretak måle den virkelige verdien av det finansielle instrumentet. For 

eksempel kan den virkelige verdien av et langsiktig utlån eller fordring som ikke gir renter, måles 

som nåverdien av alle framtidige kontantbetalinger som skal mottas, diskontert med løpende 

markedsrente(r) for et tilsvarende instrument (tilsvarende med hensyn til valuta, vilkår, type 

rentesats og andre faktorer) med en tilsvarende kredittvurdering. Eventuelle utlånsbeløp i tillegg er 

en kostnad eller en inntektsreduksjon, med mindre det oppfyller kravene til innregning som en 

annen type eiendel. 

 Investeringer i egenkapitalinstrumenter (og kontrakter om slike investeringer) 

B5,5  … Dette kan være tilfellet dersom utilstrekkelig, men nyere opplysninger er tilgjengelig for måling 

av virkelig verdi, eller dersom det foreligger et stort område for mulige målinger av virkelig verdi 

og anskaffelseskost som representerer det beste estimatet av virkelig verdi innenfor dette området. 

B5.7  … I slike tilfeller skal foretaket måle virkelig verdi. 

D24  I vedlegg C C8 endres endringene av nr. 29 i IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

som følger: 

29  Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke 

… 

b)  for derivater knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen 

notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata på nivå 1), som 

måles til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39 fordi den virkelige verdien ellers 

ikke kan måles på en pålitelig måte, eller 

… 

D25  I C20 endres endringene av nr. 1 i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» som følger: 

1 Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av investeringer i tilknyttede 

foretak. Den får imidlertid ikke anvendelse på investeringer i tilknyttede foretak 

som innehas av 

a) risikokapitalorganisasjoner, eller 

b) investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder 

investeringstilknyttede forsikringsfond  

 som blir målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter» og IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». Et 

foretak som innehar en slik investering, skal gi de opplysningene som kreves av nr. 

37 f). 

D26  I C22 endres endringene av nr. 1 i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» som følger: 

1 Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av andeler i felleskontrollert 

virksomhet og ved rapportering av den felleskontrollerte virksomhetens eiendeler, 

forpliktelser, inntekter og kostnader i finansregnskapet til deltakere og investorer i 

felleskontrollert virksomhet, uansett i hvilke strukturer eller former den 

felleskontrollerte virksomhetens aktiviteter finner sted. Denne standard får 

imidlertid ikke anvendelse på deltakeres andeler i felleskontrollerte foretak som 

innehas av 

a) risikokapitalorganisasjoner, eller  
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b) investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder 

investeringstilknyttede forsikringsfond  

 som blir målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9: 

«Finansielle instrumenter» og IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning 

og måling». En deltaker i en felleskontrollert virksomhet som innehar en slik 

interesse, skal gi de opplysningene som kreves av nr. 55 og 56. 

D27  I C27 endres endringene av nr. 9, 13 og 88 i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og 

måling» som følger: 

9 … 

 Det bør bemerkes at IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» fastsetter kravene til måling av 

virkelig verdi av en finansiell forpliktelse, enten ved øremerking eller på annen måte, eller 

hvis virkelige verdi opplyses. 

 … 

13  Dersom et foretak på en pålitelig måte ikke kan måle den virkelige verdien av et innebygd 

derivat på grunnlag av derivatets vilkår, er den virkelige verdien av det innebygde derivatet 

differansen mellom den virkelige verdien av hybridkontrakten (den kombinerte kontrakten) og 

den virkelige verdien av verten. Dersom foretaket ikke er i stand til å måle den virkelige verdien 

av det innebygde derivatet ved hjelp av denne metoden, kommer nr. 12 til anvendelse, og 

hybridkontrakten (den kombinerte kontrakten) øremerkes til virkelig verdi over resultatet. 

88 Et sikringsforhold oppfyller kravene til sikringsbokføring i henhold til nr. 89-102 dersom, 

og bare dersom, alle følgende betingelser er oppfylt: 

 … 

d) Effektiviteten til sikringen kan måles på en pålitelig måte, dvs. den virkelige verdien 

eller kontantstrømmene for sikringsobjektet som er henførbare til den sikrede 

risikoen og den virkelige verdien av sikringsinstrumentet kan måles på en pålitelig 

måte. 

 … 

D28  I C28 endres endringene av AG64, AG80, AG81 og AG96 i IAS 39 som følger: 

AG64  Den virkelige verdien av en finansiell forpliktelse ved førstegangsinnregningen er vanligvis 

transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av det mottatte vederlaget, se også AG76 og IFRS 

13). Men dersom en del av vederlaget som gis eller mottas, er for noe annet enn den finansielle 

forpliktelsen, skal et foretak måle den virkelige verdien av den finansielle forpliktelsen. 

AG80  Den virkelige verdien av derivater som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av et 

egenkapitalinstrument som ikke har noen notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument 

(dvs. inndata på nivå 1) (se nr. 47 a)), kan måles på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten i 

området for rimelige målinger av virkelig verdi ikke er betydelige for dette instrumentet, eller b) 

sannsynligheten for de ulike målingene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og 

benyttes til å måle virkelig verdi. 

AG81  Det er mange situasjoner der variabiliteten i området for rimelige målinger av virkelig verdi av 

derivater som er koblet til og må gjøres opp ved levering av egenkapitalinstrumenter som ikke 

har noen notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata på nivå 1) (se 

nr. 47 a)), sannsynligvis ikke er vesentlig. Vanligvis er det mulig å måle den virkelige verdien av 

slike derivater som et foretak har anskaffet fra en utenforstående part. Men dersom området for 

rimelige målinger av virkelig verdi er betydelig og sannsynligheten til de ulike estimatene ikke 

med rimelighet kan vurderes, er et foretak utelukket fra å kunne måle instrumentet til virkelig 

verdi.  
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AG96  Et derivat som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av egenkapitalinstrumenter som ikke 

har noen notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata på nivå 1) og ikke 

blir balanseført til virkelig verdi fordi dets virkelig verdi ikke ellers kan måles på en pålitelig 

måte (se nr. 47 a)), kan ikke øremerkes som et sikringsinstrument. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i oktober 2010) 

D29  [Ikke relevant for krav] 

D30  I nr. 3.2.14, 4.3.7 og 5.1.1 gjøres følgende endringer: 

3.2.14  Når et foretak fordeler den tidligere balanseførte verdien av en større finansiell eiendel mellom den 

delen som fortsatt blir innregnet og den delen som blir fraregnet, må den virkelige verdien av den 

delen som fortsatt blir innregnet, måles. Når foretaket tidligere har solgt deler tilsvarende den delen 

som fortsatt blir innregnet, eller det foreligger andre markedstransaksjoner for slike deler, gir nylig 

oppnådde priser i faktiske transaksjoner det beste estimatet av delens virkelige verdi. … 

4.3.7  Dersom et foretak på en pålitelig måte ikke kan måle virkelig verdi av et innebygd derivat på 

grunnlag av derivatets vilkår, er den virkelige verdien av det innebygde derivatet differansen 

mellom den virkelige verdien av hybridkontrakten og den virkelige verdien av vertskontrakten. 

Dersom foretaket ikke er i stand til å måle den virkelige verdien av det innebygde derivatet ved 

hjelp av denne metoden, kommer nr. 4.3.6 til anvendelse, og hybridkontrakten øremerkes til 

virkelig verdi over resultatet. 

5.1.1 Når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet, skal et 

foretak måle den til virkelig verdi tillagt eller fratrukket, i tilfellet av en finansiell eiendel 

eller en finansiell forpliktelse som ikke er innregnet til virkelig verdi over resultatet, 

transaksjonskostnader som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den 

finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. 

D31  Nytt nr. 5.1.1A skal lyde: 

5.1.1A Dersom den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen 

ved førstegangsinnregning skiller seg fra transaksjonsprisen, skal et foretak imidlertid 

anvende B5.1.2A. 

D32  Nr. 5.2.1 skal lyde: 

5.2.1 Etter førstegangsinnregning skal et foretak måle en finansiell eiendel i samsvar med nr. 4.1.1–

4.1.5 til virkelig verdi eller amortisert kost (se nr. 9 og AG5–AG8 i IAS 39). 

D33  Overskriften over 5.4.1 samt 5.4.1-5.4.3 utgår. 

D34  I nr. 5.6.2, 7.2.5, 7.2.11 og 7.2.12 gjøres følgende endringer: 

5.6.2 Dersom et foretak i samsvar med nr. 4.4.1 omklassifiserer en finansiell eiendel slik at denne 

blir målt til virkelig verdi, skal dens virkelige verdi måles på omklassifiseringstidspunktet. 

Alle gevinster eller tap som oppstår av en differanse mellom den tidligere balanseførte 

verdien og den virkelige verdien, innregnes i resultatet. 

7.2.5  Dersom et foretak måler en hybridkontrakt til virkelig verdi i samsvar med nr. 4.1.4 eller nr. 4.1.5, 

men den virkelige verdien av hybridkontrakten ikke hadde vært målt i sammenlignbare 

rapporteringsperioder, skal den virkelige verdien av hybridkontrakten i de sammenlignbare 

rapporteringsperiodene være summen av de virkelige verdiene til bestanddelene (dvs. den ikke-

derivative vertskontrakten og det innebygde derivatet) ved slutten av hver sammenlignbare 

rapporteringsperiode. 

7.2.11  Dersom et foretak tidligere regnskapsførte en investering i et egenkapitalinstrument som ikke har 

noen notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata på nivå 1) (eller et derivat 

som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av et slikt egenkapitalinstrument) til 

anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, skal foretaket måle vedkommende instrument til virkelig 

verdi på tidspunktet for førstegangsanvendelse. … 
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7.2.12  Dersom et foretak tidligere regnskapsførte en derivatforpliktelse som er knyttet til og må gjøres opp 

ved levering av et egenkapitalinstrument ikke har noen notert pris i et aktivt marked for et identisk 

instrument (dvs. inndata på nivå 1) til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, skal foretaket måle 

vedkommende derivatforpliktelse til virkelig verdi på tidspunktet for førstegangsanvendelse. … 

D35  Nytt nr. 7.1.3 skal lyde: 

7.1.3  IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, endret nr. 3.2.14, 4.3.7, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1, 

5.6.2, 7.2.5, 7.2.11, 7.2.12, endret definisjonen av «virkelig verdi» i tillegg A, endret B3.2.11, 

B3.2.17, B5.1.1, B5.2.2, B5.4.8, B5.4.14, B5.4.16, B5.7.20, C3, C11, C26, C28, C30, C49 og C53, 

opphevet nr. 5.4.2, B5.4.1–B5.4.13 og tilføyde nr. 5.1.1A, B5.1.2A og B5.2.2A. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

D36  I vedlegg B endres B3.2.11, B3.2.17, B5.1.1 og B5.2.2: 

B3,20,11  Ved måling av virkelig verdi av den delen som fortsatt skal innregnes og den delen som blir 

fraregnet for anvendelsen av nr. 3.2.13, skal et foretak anvende målingskravene til virkelig verdi i 

IFRS 13 i tillegg til nr. 3.2.14. 

B3,20,17  Dette avsnittet viser anvendelsen av metoden for vedvarende engasjement når foretakets 

vedvarende engasjement er en del av en finansiell eiendel. 

Anta at et foretak har en portefølje av lån med rett til førtidig tilbakebetaling … Den virkelige 

verdien av lånene på tidspunktet for transaksjonen er VE 10 100 og den virkelige verdien av 

den overskytende marginen på 0,5 prosent er VE 40. 

… 

Foretaket beregner gevinsten eller tapet på salget av andelen på 90 prosent av 

kontantstrømmer. Det antas at separate virkelige verdier på den overførte andelen på 

90 prosent og den tilbakeholdte andelen på 10 prosent ikke er tilgjengelige på 

overføringstidspunktet, og foretaket fordeler derfor eiendelens balanseførte verdi i samsvar 

med nr. 3.2.14, slik: 

 Virkelig verdi Prosentandel 

Fordelt 

balanseført 

verdi 

 

Andel overført 9,090 90 % 9,000  

Andel beholdt 1,010 10 % 1,000  

Totalt 10,100  10,000  

…  

B5,10,1  Den virkelige verdien av et finansielt instrument ved førstegangsinnregningen er vanligvis 

transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av det gitte eller mottatte vederlaget, se også 

B5.1.2A og IFRS 13). Dersom en del av vederlaget som gis eller mottas, er for noe annet enn det 

finansielle instrumentet, skal et foretak imidlertid måle den virkelige verdien av det finansielle 

instrumentet. For eksempel kan den virkelige verdien av et langsiktig utlån eller fordring som ikke 

gir renter, måles som nåverdien av alle framtidige kontantbetalinger som skal mottas, diskontert 

med løpende markedsrente(r) for et tilsvarende instrument (tilsvarende med hensyn til valuta, 

vilkår, type rentesats og andre faktorer) med en tilsvarende kredittvurdering. Eventuelle utlånsbeløp 

i tillegg er en kostnad eller en inntektsreduksjon, med mindre det oppfyller kravene til innregning 

som en annen type eiendel. 

D37  Ny B5.1.2A og B5.2.2A skal lyde: 

B5,10,2A Den beste dokumentasjonen på den virkelige verdien av et finansielt instrument ved 

førstegangsinnregningen er vanligvis transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av det gitte 

eller mottatte vederlaget, se også IFRS 13). Dersom et foretak avgjør at den virkelige verdien ved 

førstegangsinnregning skiller seg fra transaksjonsprisen slik det er nevnt i nr. 5.1.1A, skal foretaket 

regnskapsføre vedkommende instrument på dette tidspunktet som følger:  
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a)  Ved målingen som kreves av nr. 5.1.1 dersom denne virkelige verdien dokumenteres av en 

notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (dvs. inndata på nivå 1), 

eller basert på en verdsettingsmetode som bare benytter data fra observerbare markeder. Et 

foretak skal innregne differansen mellom den virkelige verdien ved førstegangsinnregning og 

transaksjonsprisen som en gevinst eller et tap. 

b)  I alle andre tilfeller ved målingen som kreves av nr. 5.1.1, justert for å utsette differansen 

mellom den virkelige verdien ved førstegangsinnregning og transaksjonsprisen. Etter 

førstegangsinnregning skal foretaket bare innregne denne utsatte differansen som en gevinst 

eller et tap i den utstrekning denne oppstår av en endring i en faktor (herunder tid) som 

markedsdeltakere ville tatt hensyn til når prisen på eiendelen eller forpliktelsen skal fastsettes. 

B5,20,2A Den etterfølgende målingen av den finansielle eiendelen eller finansielle forpliktelsen og den 

etterfølgende innregningen av gevinster eller tap beskrevet i B5.1.2A skal være konsistent med 

kravene i denne IFRS. 

D38  B5.4.1–B5.4.13 og deres tilknyttede overskrifter oppheves. 

D39  Overskriften over B5.4.14 og B5.4.14, B5.4.16 og B5.7.20 skal lyde: 

 Investeringer i egenkapitalinstrumenter (og kontrakter om slike investeringer) 

B5,40,14  … Dette kan være tilfellet dersom utilstrekkelig, men nyere opplysninger er tilgjengelig for måling 

av virkelig verdi, eller dersom det foreligger et stort område for mulige målinger av virkelig verdi 

og anskaffelseskost som representerer det beste estimatet av virkelig verdi innenfor dette området. 

B5,40,16  … I den utstrekning slike relevante faktorer foreligger, kan de indikere at anskaffelseskost ikke er 

representativ for virkelig verdi. I slike tilfeller skal foretaket måle virkelig verdi. 

B5.7.20  På samme måte som med alle målinger av virkelig verdi, skal et foretaks målemetode for å fastsette 

den delen av endringen i forpliktelsens virkelige verdi som er henførbar til endringer i dets 

kredittrisiko, gjøre størst mulig bruk av relevante observerbare inndata og minst mulig bruk av ikke 

observerbare inndata. 

D40  I vedlegg C C3 endres endringene av D15 og D20 i IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering» som følger: 

D15  Dersom en førstegangsbruker måler en slik investering til anskaffelseskost i samsvar med IAS 27, 

skal førstegangsbrukeren måle denne investeringen til ett av følgende beløp i sin separate IFRS-

åpningsbalanse: 

 … 

b)  estimert anskaffelseskost. Estimert anskaffelseskost for en slik investering skal være 

i)  virkelig verdi på foretakets tidspunkt for overgang til IFRS-er i sitt separate finansregnskap, 

eller  

 … 

D20  Til tross for kravene i nr. 7 og 9 kan et foretak anvende kravene i nr. B5.1.2A b) i IFRS 9 på én av 

følgende måter: 

 … 

D41  I C11 endres endringene av nr. 28 i IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» som følger: 

28  I noen tilfeller innregner et foretak ikke en gevinst eller et tap ved førstegangsinnregning av en finansiell 

eiendel eller finansiell forpliktelse fordi den virkelige verdien verken kan dokumenteres av en notert pris i et 

aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (dvs. inndata på nivå 1), eller basert på en 

verdsettingsmetode som bare benytter data fra observerbare markeder (se nr. B5.1.2A i IFRS 9). I slike 

tilfeller skal foretaket opplyse etter klasse av finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse:   
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a)  Foretakets regnskapsprinsipp for innregning i resultatet av differansen mellom den virkelige verdien ved 

førstegangsinnregning og transaksjonsprisen for å gjenspeile en endring i de faktorer (herunder tidspunkt) 

som markedsdeltakere ville ta hensyn til ved prising av eiendelen eller forpliktelsen (se nr. B5.1.2A b) i 

IFRS 9). 

… 

c)  hvorfor foretaket konkluderte med at transaksjonsprisen ikke var den beste dokumentasjonen av virkelig 

verdi, herunder en beskrivelse av den dokumentasjonen som støtter denne virkelige verdien. 

D42  I C26 endres endringene av nr. 1 i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» som følger: 

1 Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak. Den 

får imidlertid ikke anvendelse på investeringer i tilknyttede foretak som innehas av 

a) risikokapitalorganisasjoner, eller 

b) investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder investeringstilknyttede 

forsikringsfond  

 som måles til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter». Et foretak som innehar en slik investering, skal gi de opplysningene som 

kreves av nr. 37 f). 

D43  I C28 endres endringene av nr. 1 i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» som følger: 

1 Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av andeler i felleskontrollert virksomhet 

og ved rapportering av den felleskontrollerte virksomhetens eiendeler, forpliktelser, inntekter 

og kostnader i finansregnskapet til deltakere og investorer i felleskontrollert virksomhet, 

uansett i hvilke strukturer eller former den felleskontrollerte virksomhetens aktiviteter finner 

sted. Denne standard får imidlertid ikke anvendelse på deltakeres andeler i felleskontrollerte 

foretak som innehas av 

a) risikokapitalorganisasjoner, eller 

b) investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder investeringstilknyttede 

forsikringsfond  

 som måles til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter». En deltaker i en felleskontrollert virksomhet som innehar en slik interesse, 

skal gi de opplysningene som kreves av nr. 55 og 56. 

D44  I C30 endres endringene av nr. 23 i IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» som følger: 

23  ... Et eksempel er et foretaks plikt i henhold til en ikke-børsomsatt terminkontrakt til å kjøpe sine 

egne egenkapitalinstrumenter for kontanter. Den finansielle forpliktelsen blir innregnet første gang 

til nåverdien av innløsningsbeløpet, og blir omklassifisert fra egenkapitalen. … 

D45  I C49 endres endringene av A8 i IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter» 

som følger: 

A8  Medlemsandeler som overstiger innløsningsforbudet, er finansielle forpliktelser. Samvirkeforetaket 

måler denne finansielle forpliktelsen til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Ettersom disse 

andelene kan innløses umiddelbart, måler samvirkeforetaket den virkelige verdien av slike 

finansielle forpliktelser i samsvar med IAS 13 nr. 47, der det står følgende: «Den virkelige verdien 

av en finansiell forpliktelse med et anfordringselement (for eksempel et bankinnskudd på 

anfordring) er ikke mindre enn det beløpet som skal betales umiddelbart ..... . Følgelig klassifiserer 

samvirkeforetaket som finansielle forpliktelser det høyeste beløpet som kan utbetales umiddelbart i 

henhold til innløsningsbestemmelsene.»  
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D46  I C53 endres endringene av nr. 7 i IFRIC 19: «Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med 

egenkapitalinstrumenter» som følger: 

7  Dersom de utstedte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, 

skal egenkapitalinstrumentene måles slik at de tilsvarer den opphørte finansielle forpliktelsens 

virkelige verdi. Ved måling av den virkelige verdien av en opphørt finansiell forpliktelse med et 

anfordringselement (for eksempel et bankinnskudd på anfordring), får nr. 47 i IFRS 13 ikke 

anvendelse. 

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

D47  Nr. 128 og 133 skal lyde: 

128  Opplysningene i nr. 125 kreves ikke for eiendeler og forpliktelser der det er en betydelig risiko for 

at deres balanseførte verdi kan endre seg vesentlig i løpet av det neste regnskapsåret dersom de ved 

slutten av rapporteringsperioden måles til virkelig verdi basert på en notert pris i et aktivt marked 

for en identisk eiendel eller forpliktelse. Slik virkelig verdi kan endres vesentlig i løpet av det neste 

regnskapsåret, men disse endringene vil ikke oppstå som følge av forutsetninger eller andre kilder 

til estimeringsusikkerhet ved slutten av rapporteringsperioden. 

133  Andre IFRS-er krever opplysninger om noen av de forutsetningene som ellers ville ha blitt krevd i 

samsvar med nr. 125. For eksempel krever IAS 37 i gitte tilfeller at det gis opplysninger om viktige 

forutsetninger om framtidige hendelser som påvirker klasser av avsetninger. IFRS 13: «Måling av 

virkelig verdi» krever at det opplyses om betydelige forutsetninger (herunder hvilke(n) 

verdsettingsmetode(r) og inndata) som foretaket benytter ved måling av de virkelige verdiene av 

eiendeler og forpliktelser som er balanseført til virkelig verdi. 

D48  Nytt nr. 139I skal lyde: 

139I  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 128 og 133 endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 13. 

IAS 2: «Beholdninger» 

D49  Nr. 7 skal lyde: 

7  Netto realisasjonsverdi er nettobeløpet som et foretak forventer å realisere ved salg av beholdninger 

som en del av ordinær virksomhet. Virkelig verdi gjenspeiler den prisen som en velordnet 

transaksjon om salg av den samme beholdningen i hovedmarkedet (eller det mest fordelaktige 

markedet) for vedkommende beholdning ville finne sted til mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. Førstnevnte er en foretaksspesifikk verdi, sistnevnte er det ikke. Netto 

realisasjonsverdi for beholdninger kan være forskjellig fra virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. 

D50  Ny 40C skal lyde: 

40C  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 6 samt nr. 7 endret. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» 

D51  Nr. 52 skal lyde: 

52  Ved tilbakevirkende anvendelse av nye regnskapsprinsipper eller korrigering av feil i tidligere 

perioder er det derfor nødvendig å skille mellom informasjon som 

a)  dokumenterer omstendigheter som forelå på tidspunktet eller tidspunktene da transaksjonen, en 

annen hendelse eller et annet forhold fant sted, og 

b)  ville ha vært tilgjengelig da finansregnskapet for denne tidligere perioden ble godkjent for 

offentliggjøring,  
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 fra annen informasjon. For enkelte typer estimater (f.eks. en måling av virkelig verdi som benytter 

betydelige ikke observerbare inndata), er det ikke praktisk mulig å skille mellom disse typene av 

opplysninger. Når tilbakevirkende anvendelse eller tilbakevirkende omarbeiding ville kreve 

betydelige estimater uten mulighet for å skille mellom disse to typene informasjon, er det ikke 

praktisk mulig å anvende de nye regnskapsprinsippene eller korrigere feil i tidligere perioder med 

tilbakevirkende kraft. 

D52  Ny 54C skal lyde: 

54C  IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, endret nr. 52. Et foretak skal anvende 

denne endringen når det anvender IFRS 13. 

IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden» 

D53  Nr. 11 skal lyde: 

11  Et eksempel på en hendelse etter rapporteringsperioden som det ikke skal tas hensyn til, er et fall i 

virkelig verdi av investeringer mellom slutten av rapporteringsperioden og tidspunktet da 

finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring. Fallet i virkelig verdi vil normalt ikke være 

knyttet til forhold vedrørende investeringene ved slutten av rapporteringsperioden, men gjenspeile 

omstendigheter som har inntrådt senere. … 

D54 Nytt nr. 23A skal lyde: 

23A  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 11 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 13. 

IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

D55  Nr. 26 skal lyde: 

26  Den virkelige verdien av en eiendel blir målt på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten innenfor 

området av målinger av virkelig verdi ikke er betydelig for eiendelen, eller b) sannsynligheten av 

de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes for å måle 

virkelig verdi. Dersom et foretak på en pålitelig måte kan måle den mottatte eller avgitte eiendelens 

virkelige verdi, benyttes den avgitte eiendelens virkelige verdi for å måle den mottatte eiendelens 

anskaffelseskost, med mindre det er den mottatte eiendelens virkelige verdi som framgår mest 

tydelig. 

D56  Nr. 32 og 33 oppheves. 

D57  Nr. 35 og 77 skal lyde: 

35  Når en enhet av eiendom, anlegg og utstyr verdireguleres, blir en eventuell akkumulert avskrivning 

på verdireguleringstidspunktet behandlet på en av følgende måter: 

a)  Den omarbeides proporsjonalt med endringen i eiendelens brutto balanseførte verdi, slik at 

eiendelens balanseførte verdi etter verdireguleringen tilsvarer verdiregulert beløp. 

 Denne metoden benyttes ofte når en eiendel verdireguleres ved at det benyttes en indeks for å 

fastsette gjenanskaffelseskost (se IFRS 13). 

… 

77 Dersom enheter av eiendom, anlegg og utstyr balanseføres til verdiregulerte beløp, skal 

følgende opplysninger gis i tillegg til de opplysningene som kreves av IFRS 13: 

 … 

c) [Opphevet] 

d) [Opphevet] 

 …  
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D58  Nytt nr. 81F skal lyde: 

81F  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 6 samt nr. 26, 35 og 77 

endret og nr. 32 og 33 opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 

13. 

IAS 17: «Leieavtaler» 

D59  Nytt nr. 6A skal lyde: 

6A  IAS 17 benytter begrepet «virkelig verdi» på en måte som i noen tilfeller skiller seg fra 

definisjonen av «virkelig verdi» i IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». Derfor skal et foretak, når 

det anvender IAS 17, måle virkelig verdi i samsvar med IAS 17, ikke IFRS 13. 

IAS 18: «Driftsinntekter» 

D60  Nytt nr. 42 skal lyde: 

42  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 7 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen når det anvender IFRS 13. 

IAS 19: «Ytelser til ansatte» 

D61  [Ikke relevant for krav] 

D62  Nr. 50 og 102 skal lyde: 

50  Foretakets regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger innebærer at foretaket 

 … 

c)  måler virkelig verdi av alle pensjonsmidler (se nr. 102-104), 

 … 

102  Den virkelige verdien av alle pensjonsmidler trekkes fra ved fastsettelse av beløpet som skal 

innregnes i balanseoppstillingen i samsvar med nr. 54. 

D63  Nytt nr. 162 skal lyde: 

162  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 7 samt nr. 50 og 102 endret. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» 

D64  Nytt nr. 45 skal lyde: 

45  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 3 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen når det anvender IFRS 13. 

IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 

D65  Nr. 23 skal lyde: 

23 Ved slutten av hver rapporteringsperiode skal 

 … 

c) ikke-monetære poster som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes 

til valutakursene som gjaldt da den virkelige verdien ble målt.  
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D66  Nytt nr. 60G skal lyde: 

60G  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 8 samt nr. 23 endret. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» (som endret i oktober 2009) 

D67  Nr. 1 og 37 skal lyde: 

1 Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak. Den 

får imidlertid ikke anvendelse på investeringer i tilknyttede foretak som innehas av 

a) risikokapitalorganisasjoner, eller 

b) investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder investeringstilknyttede 

forsikringsfond  

 som ved førstegangsinnregning er øremerket til virkelig verdi over resultatet, eller er 

klassifisert som holdt for omsetning og regnskapsført i samsvar med IAS 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling». For slike investeringer skal et foretak innregne 

endringer i virkelig verdi i resultatet i den perioden endringen skjer. Et foretak som innehar 

en slik investering, skal gi de opplysningene som kreves av nr. 37 f). 

37 Følgende opplysninger skal gis: 

a) Den virkelige verdien av investeringer i tilknyttede foretak som det foreligger noterte 

markedspriser for, 

… 

D68  Nytt nr. 41G skal lyde: 

41G  Ved IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, ble nr. 1 og 37 endret. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» (som endret i oktober 2009) 

D69  Nr. 1 skal lyde: 

1 Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av andeler i felleskontrollert virksomhet 

og ved rapportering av den felleskontrollerte virksomhetens eiendeler, forpliktelser, inntekter 

og kostnader i finansregnskapet til deltakere og investorer i felleskontrollert virksomhet, 

uansett i hvilke strukturer eller former den felleskontrollerte virksomhetens aktiviteter finner 

sted. Denne standard får imidlertid ikke anvendelse på deltakeres andeler i felleskontrollerte 

foretak som innehas av 

a) risikokapitalorganisasjoner, eller 

b) investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder investeringstilknyttede 

forsikringsfond  

 som ved førstegangsinnregning er øremerket til virkelig verdi over resultatet, eller er 

klassifisert som holdt for omsetning og regnskapsført i samsvar med IAS 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling». For slike investeringer skal et foretak innregne 

endringer i virkelig verdi i resultatet i den perioden endringen skjer. En deltaker i en 

felleskontrollert virksomhet som innehar en slik interesse, skal gi de opplysningene som 

kreves av nr. 55 og 56. 

D70  Nytt nr. 58F skal lyde: 

58F  IFRS 13: «Måling av virkelig verdi», utstedt i mai 2011, endret nr. 1. Et foretak skal anvende denne 

endringen når det anvender IFRS 13.  
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IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» (som endret i september 2010) 

D71  Nr. 23 skal lyde: 

23  ... Den finansielle forpliktelsen blir innregnet første gang til nåverdien av innløsningsbeløpet, og 

blir omklassifisert fra egenkapitalen. … 

D72  Nytt nr. 97J skal lyde: 

97J  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 11 samt nr. 23 og AG31 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

D73  Under «Veiledning i anvendelse» skal AG31 lyde: 

AG31  En vanlig form for sammensatt finansielt instrument er et gjeldsinstrument med innebygd 

konverteringsopsjon, for eksempel en obligasjon som er konverterbar til ordinære aksjer hos 

utsteder, og uten andre innebygde derivatdeler. Nr. 28 krever at utsteder av et slikt finansielt 

instrument presenterer forpliktelsesdelen og egenkapitaldelen separat i balanseoppstillingen, på 

følgende måte: 

… 

b)  Egenkapitalinstrumentet er en innebygd opsjon om å konvertere forpliktelsen til utsteders 

egenkapital. Denne opsjonen har verdi ved førstegangsinnregning selv om den er dårlig 

posisjonert for utøvelse. 

IAS 33: «Resultat per aksje» 

D74  Nr. 8 og 47A skal lyde: 

8  Dersom ikke annet er angitt, anvendes begreper slik de er definert i IAS 32: «Finansielle 

instrumenter — presentasjon» i denne standard, med de betydninger som er angitt i IAS 32 nr. 11. 

IAS 32 definerer begrepene «finansielt instrument», «finansiell eiendel», «finansiell forpliktelse» 

og «egenkapitalinstrument», og gir veiledning i anvendelsen av disse definisjonene. IFRS 13: 

«Måling av virkelig verdi» definerer «virkelig verdi» og fastsetter krav for anvendelse av denne 

definisjonen. 

47A  For aksjeopsjoner og andre aksjebaserte betalingsordninger der IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

kommer til anvendelse, skal utstedelseskursen nevnt i nr. 46 og utøvelseskursen nevnt i nr. 47 

omfatte den virkelige verdien (målt i samsvar med IFRS 2) av alle varer eller tjenester som i 

framtiden skal leveres til foretaket i henhold til aksjeopsjonen eller andre aksjebaserte 

betalingsordninger. 

D75  Nytt nr. 74C skal lyde: 

74C  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 8, 47A og A2 endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 13. 

D76  I vedlegg A skal A2 lyde: 

A2  Utstedelse av ordinære aksjer på tidspunktet for utøvelse eller konvertering av potensielle ordinære 

aksjer fører ikke normalt til et bonuselement. Dette skyldes at de potensielle ordinære aksjene 

vanligvis utstedes til virkelig verdi, noe som fører til en forholdsmessig endring i ressursene som er 

tilgjengelige for foretaket. I en tegningsrettsemisjon er imidlertid utøvelseskursen ofte lavere enn 

aksjenes virkelige verdi. …Den teoretiske virkelige verdien per aksje etter utøvelse av 

tegningsretten beregnes ved å legge sammen den samlede virkelige verdien av aksjene umiddelbart 

før utøvelse av rettene og provenyet fra utøvelsen av rettene, og dividere dette med antallet 

utestående aksjer etter utøvelse av rettene. Der rettene skal omsettes offentlig, atskilt fra aksjene før 

utøvelsestidspunktet, måles den virkelige verdien ved avslutningen av den siste dagen da aksjene 

blir omsatt sammen med tegningsrettene.  
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IAS 34: «Delårsrapportering» (endret i mai 2010) 

D77  [Ikke relevant for krav] 

D78  Nytt nr. 16A j) skal lyde: 

16A I tillegg til å opplyse om betydelige hendelser og transaksjoner i samsvar med nr. 15–15C skal 

et foretak inkludere følgende informasjon i notene til sitt delårsregnskap, dersom slike 

opplysninger ikke er gitt andre steder i delårsrapporten. Normalt skal informasjonen 

rapporteres basert på regnskapet hittil i år. 

 … 

j) for finansielle instrumenter, de opplysningene som virkelig verdi som kreves av nr. 91–93 

h), 94–96, 98 og 99 i IFRS 13 «Måling av virkelig verdi» og nr. 25, 26 og 28–30 i IFRS 7: 

«Finansielle instrumenter - opplysninger». 

D79  Nytt nr. 50 skal lyde: 

50 Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 16A j) endret. Et foretak skal anvende denne endringen når 

det anvender IFRS 13. 

IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

D80  Nr. 5 skal lyde: 

5  Denne standard får ikke anvendelse på finansielle eiendeler innenfor virkeområdet for IAS 39, for 

investeringseiendom målt til virkelig verdi innenfor virkeområdet for IAS 40 eller for biologiske 

eiendeler knyttet til landbruk målt til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter innenfor virkeområdet 

for IAS 41. Denne standard får imidlertid anvendelse på eiendeler som er balanseført til 

verdiregulerte beløp (dvs. den virkelige verdien på tidspunktet for verdireguleringen fratrukket 

eventuell senere akkumulert avskrivning og senere akkumulerte tap ved verdifall) i samsvar med 

andre IFRS-er, for eksempel verdireguleringsmodellene i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» og 

IAS 38: «Immaterielle eiendeler». Den eneste forskjellen mellom en eiendels virkelige verdi og 

dens virkelige verdi fratrukket avhendingsutgifter er de marginale utgiftene som er direkte 

henførbare til avhendingen av eiendelen. 

a) i)  dersom avhendingsutgiftene er ubetydelige, er den verdiregulerte eiendelens gjenvinnbare 

beløp nødvendigvis nær eller større enn dens verdiregulerte beløp. I så fall er det etter 

anvendelse av kravene om verdiregulering ikke sannsynlig at den verdiregulerte eiendelen 

har falt i verdi, og det er ikke nødvendig å estimere det gjenvinnbare beløpet, 

ii) [Opphevet] 

b) [Opphevet] 

c)  dersom avhendingsutgiftene ikke er ubetydelige, er den verdiregulerte eiendelens virkelige verdi 

fratrukket avhendingsutgifter nødvendigvis mindre enn dens virkelige verdi. Derfor har den 

verdiregulerte eiendelen falt i verdi dersom dens bruksverdi er mindre enn dens regulerte verdi. 

I så fall skal et foretak etter anvendelse av kravene om verdiregulering anvende denne standard 

for å beregne om eiendelen har falt i verdi. 

D81  Nr. 6 skal lyde (som en konsekvens av endringen av definisjonen av «virkelig verdi fratrukket salgsutgifter», 

blir alle henvisninger til «virkelig verdi fratrukket salgsutgifter» i IAS 36 erstattet med «virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter»): 

6 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

 [Opphevet]  
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a) [Opphevet] 

b) [Opphevet] 

c) [Opphevet] 

 Virkelig verdi er den prisen som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for 

overføring av en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. (Se IFRS 13: «Måling av virkelig verdi») 

D82  I nr. 12, 20 og 22 gjøres følgende endringer: 

12 Ved vurdering av om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal et 

foretak minst ta hensyn til følgende indikasjoner: 

 Eksterne informasjonskilder 

a) Det er observerbare indikasjoner på at eiendelens markedsverdi i løpet av perioden har 

falt betydelig mer enn det som kunne forventes som følge av alder eller normal bruk. 

 … 

20  Det kan være mulig å måle virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter, selv om det ikke finnes 

noen notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel. Enkelte ganger vil det imidlertid ikke 

være mulig å måle virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter fordi det ikke er noe grunnlag for å 

foreta et pålitelig estimat av den prisen som en velordnet transaksjon om salg av eiendelen ville ha 

funnet sted til mellom markedsdeltakere på måletidspunktet under gjeldende markedsforhold. I 

dette tilfellet kan foretaket bruke eiendelens bruksverdi som dens gjenvinnbare beløp. 

22  Gjenvinnbart beløp beregnes for en enkelt eiendel … med mindre  

 … 

b)  eiendelens bruksverdi kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket 

avhendingsutgifter, og virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter kan måles. 

D83  Nr. 25-27 utgår. 

D84  Nr. 28 skal lyde: 

28  Avhendingsutgifter som ikke allerede er innregnet som forpliktelser, trekkes fra ved måling av 

virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter. Eksempler .... 

D85  Nytt nr. 53A skal lyde: 

53A  Virkelig verdi er forskjellig fra bruksverdi. Virkelig verdi gjenspeiler de forutsetningene som 

markedsdeltakere ville benytte når de setter en pris på eiendelen. Til sammenligning gjenspeiler 

bruksverdi virkningene av faktorer som kan være særegne for foretaket, og som ikke kan anvendes 

på foretak generelt. For eksempel vil virkelig verdi ikke gjenspeile følgende faktorer i den 

utstrekning de ikke vil være generelt tilgjengelige for markedsdeltakere: 

a)  tilleggsverdi utledet av gruppering av eiendeler (for eksempel at det opprettes en portefølje av 

investeringseiendommer på ulike steder), 

b)  synergier mellom eiendelen som blir målt og andre eiendeler,   
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c)  juridiske retter eller rettslige restriksjoner som bare gjelder for nåværende eier av eiendelen, og 

d)  skattemessige fordeler eller skattemessige ulemper som bare gjelder for nåværende eier av 

eiendelen. 

D86  I nr. 78, 105, 111, 130 og 134 gjøres følgende endringer: 

78  Det kan være nødvendig å ta hensyn til visse innregnede forpliktelser for å kunne beregne en 

kontantgenererende enhets gjenvinnbare beløp. Dette kan forekomme dersom avhendingen av en 

kontantgenererende enhet krever at kjøperen må overta en forpliktelse. I dette tilfellet tilsvarer den 

kontantgenererende enhetens virkelige verdi fratrukket avhendingsutgifter (eller den estimerte 

kontantstrømmen fra endelig avhending) salgsprisen for eiendelene i den kontantgenererende 

enheten, samt tilhørende forpliktelser, med fradrag for avhendingsutgiftene. For å kunne foreta en 

meningsfull sammenligning mellom en kontantgenererende enhets balanseførte verdi og dens 

gjenvinnbare beløp, fratrekkes den balanseførte verdien av forpliktelsen ved fastsettelsen av både 

den kontantgenererende enhetens bruksverdi og dens balanseførte verdi. 

105 Ved fordeling av et tap ved verdifall i henhold til nr. 104 skal et foretak ikke redusere den 

balanseførte verdien av en eiendel til mindre enn den høyeste av følgende verdier: 

a) eiendelens virkelige verdi fratrukket avhendingsutgifter (dersom dette kan måles), 

… 

111 Ved vurdering av om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for 

en annen eiendel enn goodwill i tidligere perioder, ikke lenger finnes eller er redusert, skal 

foretaket som et minimum ta følgende indikasjoner i betraktning: 

 Eksterne informasjonskilder 

a) Det foreligger observerbare indikasjoner på at eiendelens markedsverdi har økt betydelig 

i løpet av perioden. 

… 

130 Et foretak skal opplyse om følgende for alle vesentlige tap ved verdifall innregnet eller 

reversert i løpet av perioden for en enkelt eiendel, herunder goodwill, eller for en 

kontantgenererende enhet: 

 … 

f) Dersom gjenvinnbart beløp er virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter, grunnlaget 

som ble brukt for å måle virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter (for eksempel om 

virkelig verdi ble målt med henvisning til en notert pris i et aktivt marked for en identisk 

eiendel). Det kreves ikke at et foretak gir de opplysningene som kreves av IFRS 13. 

134 Et foretak skal gi følgende opplysninger som kreves av a)–f) for alle kontantgenererende 

enheter (grupper av enheter) der den balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle 

eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid som er fordelt på denne enheten (gruppen av 

enheter), er betydelig sammenlignet med foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill 

eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid: 

 … 

c) Det gjenvinnbare beløpet for enheten (eller gruppen av enheter) og det grunnlaget som 

enhetens (gruppen av enheters) gjenvinnbare beløp er fastsatt ut fra (dvs. bruksverdien 

eller virkelige verdi fratrukket avhendingsutgifter). 

d) Dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på bruksverdi: 

i) hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sine framskrivninger av 

kontantstrømmer på, for perioden som omfattes av de siste budsjettene/prognosene. De 

viktigste forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av 

enheter) er mest sensitive overfor, 

 …  
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e) Dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter, hvilke(n) verdsettingsmetode(r) som er benyttet til å måle 

virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter. Det kreves ikke at et foretak gir de 

opplysningene som kreves av IFRS 13. Dersom virkelig verdi fratrukket 

avhendingsutgifter ikke blir målt ved hjelp av en notert pris for en identisk enhet (gruppe 

av enheter), skal et foretak opplyse om følgende: 

i) hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sin fastsettelse av 

virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter på. De viktigste forutsetningene er de 

som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er mest sensitive overfor, 

… 

iiA) nivået i hierarkiet for virkelig verdi (se IFRS 13) der målingen av virkelig verdi i sin 

helhet er kategorisert (uten at det tas hensyn til hvorvidt «avhendingsutgifter» er 

observerbare, 

iiB)  dersom det har skjedd en endring av verdsettingsmetode, endringen og om grunnen(e) til 

endringen. 

 Dersom virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter blir målt ved hjelp av diskonterte prognoser 

for kontantstrømmer, skal et foretak opplyse om følgende: 

iii) perioden som ledelsen har utarbeidet prognoser for kontantstrømmer for, 

iv) vekstraten som er benyttet til å ekstrapolere framskrivninger av kontantstrømmer, 

v) diskonteringsrenten(e) som er benyttet for framskrivningene av kontantstrømmer, 

 … 

D87  Ny 140I skal lyde: 

140I  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 5, 6, 12, 20, 78, 105, 111, 130 og 134 endret, nr. 25–27 

opphevet og nr. 25A og 53A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender 

IFRS 13. 

IAS 38: «Immaterielle eiendeler». 

D88  Nr. 8 skal lyde: 

8 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

 [Opphevet] 

a) [Opphevet] 

b) [Opphevet] 

c) [Opphevet] 

… 

 Virkelig verdi er den prisen som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for 

overføring av en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. (Se IFRS 13: «Måling av virkelig verdi») 

D89  Nr. 33 skal lyde: 

33  Dersom en immateriell eiendel blir anskaffet ved en virksomhetssammenslutning, er 

anskaffelseskost for den immaterielle eiendelen i henhold til IFRS 3: «Virksomhets-

sammenslutninger» dens virkelige verdi på overtakelsestidspunktet. En immateriell eiendels 

virkelige verdi gjenspeiler forventninger om sannsynligheten for at de framtidige økonomiske 

fordelene som ligger i eiendelen, vil tilflyte foretaket. …  
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D90  Overskriften over nr. 35 skal lyde: 

 Immaterielle eiendeler anskaffet ved en virksomhetssammenslutning 

D91  Nr. 39-41 utgår. 

D92  I nr. 47, 50, 75, 78, 82, 84 og 100 gjøres følgende endringer: 

47  Nr. 21 b) angir at en betingelse for innregning av en immateriell eiendel er at eiendelens 

anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Den virkelige verdien av en immateriell 

eiendel blir målt på en pålitelig måte dersom: a) variabiliteten innenfor området av 

målinger av virkelig verdi ikke er betydelig for eiendelen, eller b) sannsynligheten av de 

ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes for å måle 

virkelig verdi. Dersom et foretak på en pålitelig måte kan måle den virkelige verdien av 

enten den mottatte eller den avgitte eiendelen, benyttes den avgitte eiendelens virkelige 

verdi til å måle anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi 

framgår mest tydelig. 

50  Differanser mellom den virkelige verdien av et foretak og balanseført verdi av foretakets 

identifiserbare nettoeiendeler på ethvert tidspunkt kan være resultat av en rekke faktorer 

som påvirker foretakets virkelige verdi. Slike differanser representerer imidlertid ikke 

anskaffelseskost for immaterielle eiendeler som foretaket kontrollerer. 

75 ... Når det gjelder verdireguleringer i henhold til denne standard, skal virkelig verdi 

måles med henvisning til et aktivt marked. … 

78  Det er uvanlig at det finnes et aktivt marked for en immateriell eiendel, men det kan 

forekomme. … 

82 Dersom en verdiregulert immateriell eiendels virkelige verdi ikke lenger kan måles 

med henvisning til et aktivt marked, skal eiendelens balanseførte verdi være dens 

verdiregulerte beløp på tidspunktet for siste verdiregulering med henvisning til det 

aktive markedet, med fradrag for eventuelle etterfølgende akkumulerte 

avskrivninger og eventuelle etterfølgende akkumulerte tap ved verdifall. 

84  Dersom eiendelens virkelige verdi kan måles med henvisning til et aktivt marked på et 

senere måletidspunkt, anvendes verdireguleringsmodellen fra dette tidspunktet. 

100 Restverdien av en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal antas å 

være lik null, med mindre 

 … 

b) det finnes et aktivt marked (som definert i IFRS 13) for eiendelen, og 

 … 

D93  Nr. 124 skal lyde: 

124 Dersom immaterielle eiendeler regnskapsføres til verdiregulerte beløp, skal et 

foretak opplyse om følgende: 

a) etter klasse av immaterielle eiendeler: 

 … 

iii) den balanseførte verdien ... nr. 74, og 

b) beløpet for verdireguleringsreserve ... aksjonærer indikeres, og  

c) [Opphevet] 

D94  Nr. 130E oppheves.  
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D95  Nytt nr. 130G skal lyde: 

130G  IFRS 13, utstedt i mai 2011, endret nr. 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 100 og 124, og 

opphevet nr. 39-41 og 130E. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender 

IFRS 13. 

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (som endret i oktober 2009) 

D96  [Ikke relevant for krav] 

D97  Nr. 9 skal lyde: 

9 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

 … 

 Det bør bemerkes at IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» fastsetter kravene til måling av 

virkelig verdi av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse, enten ved øremerking 

eller på annen måte, eller hvis virkelige verdi opplyses. 

 … 

 Virkelig verdi er den prisen som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for 

overføring av en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. (Se IFRS 13.) 

 … 

 Fotnoten til definisjonen av «virkelig verdi» utgår. 

D98  Nr. 13 og 28 skal lyde: 

13  Dersom et foretak ikke er i stand til på en pålitelig måte å måle den virkelige verdien av et 

innebygd derivat på grunnlag av derivatets vilkår og betingelser (for eksempel fordi det innebygde 

derivatet er basert på et egenkapitalinstrument som ikke har noen notert pris i et aktivt marked for 

et identisk instrument, dvs. inndata på nivå 1), er den virkelige verdien av det innebygde derivatet 

differansen mellom den virkelige verdien til hybridinstrumentet (det kombinerte instrumentet) og 

den virkelige verdien av vertskontrakten. Dersom foretaket ikke er i stand til å måle den virkelige 

verdien av det innebygde derivatet ved hjelp av denne metoden, kommer nr. 12 til anvendelse, og 

hybridinstrumentet (det kombinerte instrumentet) angis som øremerket til virkelig verdi over 

resultatet. 

28  Når et foretak fordeler den tidligere balanseførte verdien av en større finansiell eiendel mellom den 

delen som fortsatt blir innregnet og den delen som blir fraregnet, må den virkelige verdien av den 

delen som fortsatt blir innregnet, måles. … 

D99  Nytt nr. 43A tilføyes. 

43A Dersom den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen 

ved førstegangsinnregning er forskjellig fra transaksjonsprisen, skal et foretak imidlertid 

anvende AG76. 

D100 Nr. 47 skal lyde: 

47 Etter førstegangsinnregning skal et foretak måle alle finansielle forpliktelser til amortisert 

kost ved en effektiv rente-metode, med følgende unntak: 

a) Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. Slike forpliktelser, herunder 

derivater som er forpliktelser, skal måles til virkelig verdi, med unntak for en 

derivatforpliktelse som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av et 

egenkapitalinstrument som ikke har en notert pris i et aktivt marked for et identisk 

instrumentet (dvs. inndata på nivå 1) og hvis virkelige verdi ellers ikke kan måles på en 

pålitelig måte, som skal måles til anskaffelseskost. 

 … 
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D101 Nr. 48-49 utgår. 

D102 Nr. 88 skal lyde: 

88 Et sikringsforhold oppfyller kravene til sikringsbokføring i henhold til nr. 89-102 dersom, og 

bare dersom, alle følgende betingelser er oppfylt: 

 … 

d) Effektiviteten til sikringen kan måles på en pålitelig måte, dvs. den virkelige verdien eller 

kontantstrømmene for sikringsobjektet som er henførbare til den sikrede risikoen og den 

virkelige verdien av sikringsinstrumentet kan måles på en pålitelig måte. 

 … 

D103 Nytt nr. 103Q skal lyde: 

103Q  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76, AG76A, 

AG80, AG81 og AG96 endret, nr. 43A tilføyd og nr. 48–49, AG69–AG75, AG77–AG79 og AG82 

opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

D104  I vedlegg A skal AG46, AG52 og AG64 lyde: 

AG46  Ved måling av de virkelige verdiene av den delen som fortsatt skal innregnes og den delen som blir 

fraregnet for anvendelsen av nr. 27, skal et foretak anvende målingskravene for virkelig verdi i 

IFRS 13 i tillegg til nr. 28. 

AG52  Dette avsnittet viser anvendelsen av metoden for vedvarende engasjement når foretakets 

vedvarende engasjement er en del av en finansiell eiendel. 

Anta at et foretak har en portefølje av lån med rett til førtidig tilbakebetaling … Den virkelige 

verdien av lånene på tidspunktet for transaksjonen er VE 10 100 og den virkelige verdien av 

den overskytende marginen på 0,5 prosent er VE 40. 

… 

Foretaket beregner gevinsten eller tapet på salget av andelen på 90 prosent av 

kontantstrømmer. Det antas at separate virkelige verdier på den overførte andelen på 

90 prosent og den tilbakeholdte andelen på 10 prosent ikke er tilgjengelige på 

overføringstidspunktet, og foretaket fordeler derfor eiendelens balanseførte verdi i samsvar 

med nr. 28, slik: 

 Virkelig verdi Prosentandel 

Fordelt 

balanseført 

verdi 

 

Andel overført 9,090 90 % 9,000  

Andel beholdt 1,010 10 % 1,000  

Totalt 10,100  10,000  

…  
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D105  AG64 skal lyde: 

AG64  Den virkelige verdien av et finansielt instrument ved førstegangsinnregningen er vanligvis 

transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av det gitte eller mottatte vederlaget, se også IFRS 

13 og AG76). Dersom en del av vederlaget som gis eller mottas, er for noe annet enn det finansielle 

instrumentet, skal et foretak imidlertid måle den virkelige verdien av det finansielle instrumentet. 

For eksempel kan den virkelige verdien av et langsiktig utlån eller fordring som ikke gir renter, 

måles som nåverdien av alle framtidige kontantbetalinger som skal mottas, diskontert med løpende 

markedsrente(r) for et tilsvarende instrument (tilsvarende med hensyn til valuta, vilkår, type 

rentesats og andre faktorer) med en tilsvarende kredittvurdering. Eventuelle utlånsbeløp i tillegg er 

en kostnad eller en inntektsreduksjon, med mindre det oppfyller kravene til innregning som en 

annen type eiendel. 

D106 AG69–AG75 og de tilknyttede overskriftene oppheves. 

D107 AG76 skal lyde: 

AG76  Den beste dokumentasjonen på den virkelige verdien av et finansielt instrument ved 

førstegangsinnregningen er vanligvis transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av det gitte 

eller mottatte vederlaget, se også IFRS 13). Dersom et foretak slår fast at den virkelige verdien ved 

førstegangsinnregning er forskjellig fra transaksjonsprisen slik det er nevnt i nr. 43A, skal foretaket 

regnskapsføre vedkommende instrument på dette tidspunktet på følgende måte: 

a)  Ved målingen som kreves av nr. 43 dersom den virkelige verdien dokumenteres av en notert 

pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (dvs. inndata på nivå 1) eller er 

basert på en verdsettingsmetode som bare benytter data fra observerbare markeder. Et foretak 

skal innregne differansen mellom den virkelige verdien ved førstegangsinnregning og 

transaksjonsprisen som en gevinst eller et tap. 

b)  I alle andre tilfeller ved målingen som kreves av nr. 43, justert for å utsette differansen mellom 

den virkelige verdien ved førstegangsinnregning og transaksjonsprisen. Etter 

førstegangsinnregning skal foretaket bare innregne denne utsatte differansen som en gevinst 

eller et tap i den utstrekning denne oppstår av en endring i en faktor (herunder tid) som 

markedsdeltakere ville tatt hensyn til når prisen på eiendelen eller forpliktelsen skal fastsettes. 

D108 AG76A skal lyde: 

AG76A Den etterfølgende målingen av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen og den 

etterfølgende innregningen av resultat skal være konsistent med kravene i denne standard. 

D109 AG77–AG79 oppheves. 

D110 AG80 og AG81 skal lyde: 

AG80  Den virkelige verdien av investeringer i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen notert pris i et 

aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata på nivå 1) og derivater som er knyttet til og 

må gjøres opp ved levering av et slikt egenkapitalinstrument (se nr. 46 c) og nr. 47), kan måles på 

en pålitelig måte dersom a) variabiliteten i området for rimelige målinger av virkelig verdi ikke er 

betydelige for dette instrumentet, eller b) sannsynligheten for de ulike estimatene innenfor området 

kan vurderes på en rimelig måte og benyttes til å måle virkelig verdi. 

AG81  Det er mange situasjoner der variabiliteten i området for rimelige målinger av virkelig verdi av 

investeringer i egenkapitalinstrumenter som ikke har en notert pris i et aktivt marked for et identisk 

instrument (dvs. inndata på nivå 1), og derivater som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av 

et slikt egenkapitalinstrument (se nr. 46 c) og nr. 47), sannsynligvis ikke er betydelig. Vanligvis er 

det mulig å måle den virkelige verdien av en finansiell eiendel som et foretak har anskaffet fra en 

utenforstående part. Men dersom området for rimelige målinger av virkelig verdi er betydelig og 

sannsynligheten til de ulike estimatene ikke med rimelighet kan vurderes, er et foretak utelukket fra 

å kunne måle instrumentet til virkelig verdi.  
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D111 Overskriften over AG82 og AG82 oppheves. 

D112 AG96 skal lyde: 

AG96  En investering i et egenkapitalinstrument som ikke har noen notert pris i et aktivt marked for et 

identisk instrument (dvs. inndata på nivå 1), blir ikke balanseført til virkelig verdi fordi 

instrumentets virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, eller et derivat som er knyttet til 

og må gjøres opp ved levering av et slikt egenkapitalinstrument (se nr. 46 c) og nr. 47), kan ikke 

øremerkes som et sikringsinstrument. 

IAS 40: «Investeringseiendom» 

D113 [Ikke relevant for krav] 

D114 I nr. 26, 29 og 32 gjøres følgende endringer: 

26  ... Veiledning vedrørende måling av en eiendomsinteresses virkelige verdi finnes for modellen med 

virkelig verdi i nr. 33-52 og i IFRS 13. Denne veiledningen er også relevant for målingen av 

virkelig verdi når denne verdien benyttes som anskaffelseskost ved førstegangsinnregning. 

29  Den virkelige verdien av en eiendel blir målt på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten innenfor 

området av målinger av virkelig verdi ikke er betydelig for eiendelen, eller b) sannsynligheten av 

de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes for å måle 

virkelig verdi. Dersom foretaket på en pålitelig måte kan måle den virkelige verdien av enten den 

mottatte eller den avgitte eiendelen, benyttes den avgitte eiendelens virkelige verdi til å måle 

anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi framgår mest tydelig. 

32  Denne standard krever at alle foretak skal måle den virkelige verdien av investeringseiendom, enten 

for målingsformål (dersom foretaket benytter modellen med virkelig verdi) eller for 

opplysningsformål (dersom det benytter anskaffelseskostmodellen). Det oppfordres til, men kreves 

ikke, at et foretak måler investeringseiendommens virkelige verdi på grunnlag av en verdsetting 

foretatt av en uavhengig takstmann som har en anerkjent og relevant faglig kvalifikasjon og har 

nylig erfaring med lokaliseringen av og kategorien til den investeringseiendommen som verdsettes. 

D115 Nr. 36-39 utgår. 

D116 Nr. 40 skal lyde: 

40  Når et foretak måler den virkelige verdien av en investeringseiendom i samsvar med IFRS 13, skal 

det påse at den virkelige verdien blant annet gjenspeiler leieinntekt fra løpende leieavtaler og andre 

forutsetninger som markedsdeltakere ville benytte når de skal fastsette prisen på 

investeringseiendommen under gjeldende markedsforhold. 

D117 Nr. 42–47, 49, 51 og 75 d) oppheves. 

D118 Nr. 48 skal lyde: 

48  I unntakstilfeller kan det klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en investeringseiendom 

(eller når en eksisterende eiendom første gang blir til en investeringseiendom etter en endring av 

bruken) at variabiliteten i området med rimelige målinger av virkelig verdier vil være så stor, og 

sannsynligheten for at de ulike utfallene vil være så vanskelige å vurdere at nytten av en enkel 

måling av virkelig verdi ikke vil være til stede. Dette kan indikere at den virkelige verdien av 

eiendommen ikke kan la seg måle framover på en pålitelig måte (se nr. 53). 

D119 Overskriften over nr. 53 endres, og nr. 53 og 53B skal lyde: 

 Tilfeller der virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte 

53 Om ikke annet kan påvises, kan et foretak måle en investeringseiendoms virkelige verdi på en 

pålitelig måte framover i tid. I unntakstilfeller kan det imidlertid klart dokumenteres når et 

foretak først anskaffer en investeringseiendom (eller når en eksisterende eiendom første gang 

blir til en investeringseiendom etter en bruksendring) at investeringseiendommens virkelige 

verdi framover ikke vil kunne måles på en pålitelig måte. Dette skjer når, og bare når, 
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markedet for sammenlignbare eiendommer ikke er aktivt (f.eks. det er få nylige 

transaksjoner, det finnes ingen nåværende prisnoteringer eller observerte transaksjonspriser 

indikerer at selgeren ble tvunget til å selge) og alternative pålitelige målinger av virkelig verdi 

(for eksempel basert på diskonterte kontantstrømprognoser) ikke er tilgjengelige. Dersom et 

foretak slår fast at den virkelige verdien av en investeringseiendom under bygging ikke kan 

måles på en pålitelig måte, men forventer at den virkelige verdien av eiendommen kan måles 

på en pålitelig måte når byggingen er fullført, skal foretaket måle investeringseiendommen 

som er under bygging, til kost fram til dens virkelige verdi enten kan måles på en pålitelig 

måte eller til byggingen er fullført (det av disse tidspunktene som inntreffer først). Dersom et 

foretak slår fast at den virkelige verdien av en investeringseiendom (bortsett fra en 

investeringseiendom under bygging) ikke kan måles framover på en pålitelig måte, skal 

foretaket måle investeringseiendommen ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i IAS 16. 

Restverdien av investeringseiendommen skal antas å være lik null. Foretaket skal anvende 

IAS 16 fram til investeringseiendommen avhendes. 

53B  ... Et foretak som har målt en investeringseiendomspost under bygging til virkelig verdi, kan ikke 

konkludere med at den virkelige verdien av den fullførte investeringseiendommen ikke kan måles 

på en pålitelig måte. 

D120 Nr. 75 d) oppheves. 

D121 Nr. 78-80 skal lyde: 

78 I de unntakstilfellene som det vises til i nr. 53, der et foretak måler investeringseiendom ved 

hjelp av anskaffelseskostmodellen i IAS 16, skal den avstemmingen som kreves av nr. 76, 

opplyse om beløp knyttet til denne investeringseiendommen atskilt fra beløp knyttet til andre 

investeringseiendommer. I tillegg skal et foretak gi opplysninger som omfatter 

… 

b) en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, 

… 

79 I tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 75, skal et foretak som anvender 

anskaffelseskostmodellen i nr. 56, også gi opplysninger om 

 … 

e) den virkelige verdien av investeringseiendom. I unntakstilfellene beskrevet i nr. 53 skal et 

foretak, når det ikke kan måle investeringseiendommens virkelige verdi på en pålitelig 

måte, gi følgende opplysninger: 

 … 

ii) en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, og  

 … 

80 Et foretak som tidligere har anvendt IAS 40 (2000), og for første gang velger å klassifisere og 

regnskapsføre noen eller alle relevante eiendomsinteresser som innehas i henhold til 

operasjonelle leieavtaler som investeringseiendom, skal innregne virkningen av denne 

avgjørelsen som en justering i åpningssaldoen for opptjent egenkapital for den perioden da 

denne avgjørelsen tas første gang. I tillegg, 

a) dersom foretaket tidligere har offentlig kunngjort (i finansregnskapet eller på annen 

måte) den virkelige verdien av disse eiendomsinteressene i tidligere perioder (målt på et 

grunnlag som oppfyller definisjonen av virkelig verdi i IFRS 13), oppfordres foretaket, 

uten at dette er påkrevd, til å 

…  
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D122 Nr. 85B skal lyde: 

85B  .... Et foretak kan anvende disse endringene på investeringseiendom under bygging fra et hvilket 

som helst tidspunkt før 1. januar 2009, forutsatt at de virkelige verdiene av investeringseiendommer 

under bygging var målt på disse tidspunktene. … 

D123 Nytt nr. 85C skal lyde: 

85C  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 5 samt nr. 26, 29, 32, 40, 

48, 53, 53B, 78–80 og 85B endret og nr. 36–39, 42–47, 49, 51 og 75 d) opphevet. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 13. 

IAS 41: «Landbruk» 

D124-125 [Ikke relevant for krav] 

D126  I nr. 8, 15 og 16 gjøres følgende endringer: 

8 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

[Opphevet] 

a) [Opphevet] 

b) [Opphevet] 

c) [Opphevet] 

 … 

 Virkelig verdi er den prisen som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for 

overføring av en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. (Se IFRS 13: «Måling av virkelig verdi») 

15  Målingen av virkelig verdi av biologiske eiendeler eller landbruksprodukter kan lettes ved at de 

biologiske eiendelene eller landbruksproduktene grupperes etter viktige egenskaper, for eksempel 

alder eller kvalitet. … 

16  Foretak inngår ofte kontrakter om å selge sine biologiske eiendeler eller landbruksprodukter på et 

framtidig tidspunkt. Kontraktsprisene er ikke nødvendigvis relevante for målingen av virkelig 

verdi, fordi virkelig verdi gjenspeiler gjeldende markedsforhold der markedsdeltakere som opptrer 

som kjøpere og selgere, ville ha inngått en transaksjon. … 

D127 Nr. 9, 17–21 og 23 oppheves. 

D128 Nr. 25 og 30 skal lyde: 

25  ... Et foretak kan bruke informasjon om de kombinerte eiendelene ved målingen av de biologiske 

eiendelenes virkelige verdi. … 

30 Det antas at det er mulig å foreta en pålitelig måling av en biologisk eiendels virkelige verdi. 

Denne antakelsen kan bare tilbakevises ved førstegangsinnregning av en biologisk eiendel der 

det ikke finnes noterte markedspriser, og der alternative målinger av virkelig verdi vurderes 

å være klart upålitelige. … 

D129 Nr. 47 og 48 oppheves. 

D130 Nytt nr. 61 skal lyde: 

61  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 8, 15, 16, 25 og 30 endret og nr. 9, 17–21, 23, 47 og 48 

opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 13.  
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IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter» (som endret i oktober 2009) 

D131 [Ikke relevant for krav] 

D132 Under overskriften «Henvisninger» tilføyes en henvisning til IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». 

D133 Nytt nr. 16 skal lyde: 

16  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble A8 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 13. 

D134  I vedlegget skal A8 lyde: 

A8  Medlemsandeler som overstiger innløsningsforbudet, er finansielle forpliktelser. Samvirkeforetaket 

måler denne finansielle forpliktelsen til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Siden disse 

andelene kan innløses umiddelbart, måler samvirkeforetaket den virkelige verdien av slike 

finansielle forpliktelser slik det kreves i IFRS 13, som slår fast følgende: «Den virkelige verdien av 

en finansiell forpliktelse med et anfordringselement (for eksempel et bankinnskudd på anfordring) 

er ikke mindre enn det beløpet som skal betales umiddelbart ..... . Følgelig klassifiserer 

samvirkeforetaket som finansielle forpliktelser det høyeste beløpet som kan utbetales umiddelbart i 

henhold til innløsningsbestemmelsene.» 

IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale» 

D135 Under overskriften «Henvisninger» tilføyes en henvisning til IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». 

D136 I nr. 15 a) innsettes en fotnote til «virkelig verdi»: 

*   I IAS 17 benyttes begrepet «virkelig verdi» på en måte som i noen tilfeller skiller seg fra 

definisjonen av «virkelig verdi» i IFRS 13. Derfor skal et foretak, når det anvender IAS 17, måle 

virkelig verdi i samsvar med IAS 17, ikke IFRS 13. 

IFRIC 13: «Kundelojalitetsprogrammer» 

D137 Under overskriften «Henvisninger» tilføyes en henvisning til IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». 

D138 Nr. 6 skal lyde: 

6  Vederlaget som er fordelt på bonuspoengene, skal måles med henvisning til poengenes virkelige 

verdi. 

D139 Nytt nr. 10B skal lyde: 

10B  IFRS 13, utstedt i mai 2011, endret nr. 6 og AG1-AG3. Et foretak skal anvende disse endringene 

når det anvender IFRS 13. 

D140 Under «Veiledning i anvendelse» skal AG1-AG3 lyde: 

AG1  Nr. 6 i konsensus-delen krever at det vederlaget som fordeles på bonuspoeng, skal måles med 

henvisning til poengenes virkelige verdi. Dersom det ikke er noen notert markedspris for identiske 

bonuspoeng, skal virkelig verdi måles ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. 

AG2  Et foretak kan måle bonuspoengenes virkelige verdi med henvisning til den virkelige verdien av 

den bonus som de kan innløses i. Den virkelige verdien av bonuspoengene tar hensyn til følgende, 

alt etter hva som er hensiktsmessig: 

a)  den virkelige verdien av nedsatt pris eller incentiver som ellers kan bli tilbudt kunder som ikke 

har opptjent bonuspoeng fra et opprinnelig salg, 
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b)  den andelen av bonuspoeng som ikke forventes å bli innløst av kundene, og 

c)  risiko for manglende oppfyllelse. 

 Dersom kundene kan velge mellom flere forskjellige bonuser, vil bonuspoengenes virkelige verdi 

gjenspeile omfanget av de forskjellige bonusenes virkelige verdi, veid i forhold til antallet ganger 

hver enkelt bonus forventes å bli valgt. 

AG3  Under noen omstendigheter kan andre verdsettingsmetoder benyttes. Dersom tredjemann skal 

levere bonusen og foretaket betaler tredjemann for hvert enkelt bonuspoeng som det tildeler, kan 

foretaket for eksempel måle bonuspoengenes virkelige verdi med henvisning til det beløpet som 

foretaket betaler til tredjemann, og legge til en rimelig fortjenestemargin. Det kreves skjønn for å 

velge ut og anvende den verdsettingsmetoden som oppfyller kravene i nr. 6 i konsensus-delen, og 

som er den mest hensiktsmessige å bruke i et gitt tilfelle. 

IFRIC 17: «Utdelinger av ikke-kontante eiendeler til eierne» 

D141 [Ikke relevant for krav] 

D142 Under overskriften «Henvisninger» tilføyes en henvisning til IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». 

D143 Nr. 17 skal lyde: 

17  Dersom et foretak etter rapporteringsperiodens slutt, men før finansregnskapet blir godkjent for 

offentliggjøring, vedtar at et utbytte skal deles ut som ikke-kontant eiendel, skal det opplyse om 

 … 

c)  den virkelige verdien av eiendelen som skal deles ut ved rapporteringsperiodens slutt, dersom 

den avviker fra eiendelens balanseførte verdi, samt opplysninger om de(n) metoden(e) som 

brukes til å måle den virkelige verdien, slik det kreves av nr. 93 b), d), g] og i) samt nr. 99 i 

IFRS 13. 

D144 Nytt nr. 20 skal lyde: 

20  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 17 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 13. 

IFRIC 19: «Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter» (som endret i september 

2010) 

D145  [Ikke relevant for krav] 

D146  Under overskriften «Henvisninger» tilføyes en henvisning til IFRS 13: «Måling av virkelig verdi». 

D147  Nr. 7 skal lyde: 

7  Dersom de utstedte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, 

skal egenkapitalinstrumentene måles slik at de tilsvarer den opphørte finansielle forpliktelsens 

virkelige verdi. Ved måling av den virkelige verdien av en opphørt finansiell forpliktelse med et 

anfordringselement (for eksempel et bankinnskudd på anfordring), får nr. 47 i IFRS 13 ikke 

anvendelse. 

D148  Nytt nr. 15 skal lyde: 

15  Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble nr. 7 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 13. 
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IFRIC-TOLKNING NR. 20 

Kostnader til fjerning av overdekning i dagbrudd i produksjonsfasen 

HENVISNINGER 

– Begrepsramme for finansiell rapportering 

– IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

– IAS 2: «Beholdninger» 

– IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

– IAS 38: «Immaterielle eiendeler» 

BAKGRUNN 

1  I drift av dagbrudd kan foretak finne det nødvendig å fjerne avfallsmaterialer (overliggende jordlag) for å få tilgang 

til mineralforekomster. Fjerning av slike avfallsmaterialer kalles også «stripping». 

2  I løpet av dagbruddets utviklingsfase (før produksjonen begynner) blir kostnader til fjerning av overdekning normalt 

kapitalisert som del av de avskrivbare utgiftene til dagbruddets anlegging, utvikling og oppbygging. Disse 

kapitaliserte kostnadene blir avskrevet eller amortisert på systematisk grunnlag etter at produksjonen er begynt, 

vanligvis ved hjelp av produksjonsenhetsmetoden. 

3  Et gruveforetak kan fortsette å fjerne det overliggende jordlaget og pådra seg kostnader til slik fjerning i løpet av 

dagbruddets produksjonsfase. 

4  Materialet som fjernes som avfallsmateriale i produksjonsfasen, vil ikke nødvendigvis være 100 prosent 

avfallsmateriale, men vil ofte være en kombinasjon av malm og avfallsmateriale. Forholdet mellom malm og 

avfallsmateriale kan variere fra uøkonomisk lavgradig materiale til lønnsomt høygradig materiale. Fjerning av 

materiale med et lavt forhold mellom malm og avfallsmateriale kan gi noe brukbart materiale, som igjen kan 

benyttes til produksjon av beholdning. Fjerningen kan også gi tilgang til dypere lag av materiale som har et høyere 

forhold av malm i forhold til avfallsmateriale. Dette kan derfor være to fordeler som opptjenes av foretak fra 

fjerningsaktiviteten, nemlig brukbar malm som kan benyttes til produksjon av beholdning, og forbedret tilgang til 

ytterligere mengder med materiale som vil bli utvunnet i framtiden. 

5  I denne tolkning vurderes når og hvordan disse to fordelene som oppstår ved fjerning av overdekning, skal 

regnskapsføres separat, og dessuten hvordan disse fordelene skal måles både ved førstegangsinnregning og senere. 

VIRKEOMRÅDE 

6  Denne tolkning kommer til anvendelse på kostnader til fjerning av avfallsmaterialer som et foretak pådrar seg i 

dagbrudd i løpet av bruddets produksjonsfase (heretter kalt «fjerningskostnader i produksjonsfasen»). 

PROBLEMSTILLINGER 

7  Denne tolkning omhandler følgende problemstillinger: 

a)  innregning av fjerningskostnader i produksjonsfasen som eiendel, 

b)  førstegangsmåling av fjerning av overdekning betraktet som eiendel, og  

c)  senere måling av fjerning av overdekning betraktet som eiendel. 

KONSENSUS 

Innregning av fjerningskostnader i produksjonsfasen som eiendel  

8  I den utstrekning fordelen fra fjerningsaktiviteten realiseres i form av produsert beholdning, skal foretaket 

regnskapsføre kostnadene til denne fjerningsaktiviteten i samsvar med prinsippene i IAS 2: «Beholdninger». I den 

utstrekning fordelen gir bedre tilgang til malm, skal foretaket innregne disse kostnadene som anleggsmiddel, dersom 

kriteriene i nr. 9 nedenfor er oppfylt. Denne tolkning viser til anleggsmiddelet som «fjerning av overdekning 

betraktet som eiendel».  
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9  Et foretak skal innregne fjerning av overdekning betraktet som eiendel dersom, og bare dersom, alle følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  det er sannsynlig at den framtidige økonomiske fordelen (bedret tilgang til malmforekomsten) i forbindelse 

med fjerningen av overdekning vil tilflyte foretaket, 

b)  foretaket kan identifisere den bestanddelen av malmforekomsten som det er blitt bedre tilgang til, og  

c)  kostnadene i forbindelse med fjerningen av overdekning tilknyttet denne bestanddelen kan måles på en pålitelig 

måte. 

10  Fjerning av overdekning betraktet som eiendel skal regnskapsføres som et tillegg til, eller som en forbedring av, en 

eksisterende eiendel. Med andre ord, fjerning av overdekning betraktet som eiendel skal regnskapsføres som en del 

av en eksisterende eiendel. 

11  Klassifiseringen av fjerning av overdekning betraktet som eiendel som en materiell eller immateriell eiendel er den 

samme som for den eksisterende eiendelen. Med andre ord, arten av denne eksisterende eiendelen vil avgjøre om 

foretaket skal klassifisere fjerning av overdekning betraktet som eiendel som materiell eller immateriell. 

Førstegangsmåling av fjerning av overdekning betraktet som eiendel 

12  Foretaket skal i utgangspunktet måle fjerning av overdekning betraktet som eiendel til anskaffelseskost, der dette 

er akkumulering av utgifter som foretaket pådrar seg direkte for å utføre fjerningen av overdekning, og som gir 

bedre tilgang til den identifiserte bestanddelen av malmen, pluss en fordeling av direkte henførbare generelle 

fellesutgifter. Enkelte tilfeldige operasjoner kan finne sted samtidig med fjerningen av overdekning, men uten å 

være nødvendige for at produksjonen ved fjerning av overdekning skal kunne fortsette som planlagt. Utgiftene 

tilknyttet disse tilfeldige operasjonene skal ikke inkluderes i kostnadene til fjerning av overdekning som betraktes 

som eiendel. 

13  Når kostnadene til fjerning av overdekning betraktet som eiendel og den produserte beholdningen ikke kan 

identifiseres separat, skal foretaket fordele kostnadene til fjerning av overdekning mellom produsert beholdning og 

fjerningen av overdekning betraktet som eiendel, ved hjelp av et fordelingsgrunnlag basert på en relevant 

produksjonsmåling. Denne produksjonsmålingen skal beregnes for den identifiserte bestanddelen av 

malmforekomsten, og skal benyttes som referanse for å identifisere i hvilken utstrekning tilleggsaktiviteten med å 

skape framtidige fordeler har funnet sted. Eksempler på slike målinger omfatter  

a)  utgifter til beholdning som blir produsert, sammenlignet med forventede utgifter,  

b)  volumet av avfallsmateriale som tas ut, sammenlignet med forventet volum, for et gitt volum av 

malmproduksjon, og  

c)  mineralinnhold i utvunnet malm, sammenlignet med forventet mineralinnhold som skal tas ut, for en gitt 

mengde av produsert malm. 

Senere måling av fjerning av overdekning betraktet som eiendel 

14  Etter førstegangsinnregning skal fjerning av overdekning betraktet som eiendel balanseføres til enten dens 

anskaffelseskost eller dens verdiregulerte beløp fratrukket avskrivning eller amortisering og fratrukket tap ved 

verdifall, på samme måte som den eksisterende eiendelen som den er en del av. 

15  Fjerning av overdekning betraktet som eiendel skal avskrives eller amortiseres på et systematisk grunnlag, over 

den forventede utnyttbare levetiden til den identifiserte bestanddelen av malmforekomsten som blir mer 

tilgjengelig som en følge av fjerningen av overdekning. Produksjonsenhetsmetoden skal anvendes, med mindre en 

annen metode er mer egnet. 

16  Den forventede utnyttbare levetiden til den identifiserte bestanddelen av malmforekomsten som benyttes til å 

avskrive eller amortisere fjerningen av overdekning betraktet som eiendel, vil være forskjellig fra den forventede 

utnyttbare levetiden som benyttes til å avskrive eller amortisere selve dagbruddet og de tilknyttede eiendelene for 

dagbruddets utnyttelsesperiode. Unntaket her er de begrensede tilfellene der fjerningen av overdekning gir 

forbedret tilgang til hele den gjenværende malmforekomsten. Dette kan for eksempel være tilfellet mot slutten av 

dagbruddets utnyttbare levetid når den identifiserte bestanddelen representerer den siste delen av malmforekomsten 

som kan tas ut. 

Vedlegg A 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av denne tolkning, og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de 

andre delene av denne tolkning. 

A1  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 
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A2  Et foretak skal anvende denne tolkning på fjerningskostnader i produksjonsfasen som foretaket pådrar seg ved 

eller etter begynnelsen av den tidligste perioden som presenteres. 

A3  Ved begynnelsen av den første perioden som presenteres skal enhver tidligere innregnede eiendelsbalanse som 

fulgte av fjerning av overdekning i løpet av produksjonsfasen («tidligere fjerning av overdekning betraktet som 

eiendel»), omklassifiseres som en del av en eksisterende eiendel som fjerningen av overdekning var tilknyttet, i 

den utstrekning det fremdeles finnes en identifiserbar bestanddel av malmforekomsten som den tidligere 

fjerningen av overdekning betraktet som eiendel kan tilknyttes. Slike balanser skal avskrives eller amortiseres over 

den gjenværende forventede utnyttbare levetiden til den identifiserte bestanddelen av malmforekomsten som hver 

balanse for tidligere fjerning av overdekning betraktet som eiendel er tilknyttet. 

A4  Dersom det ikke er noen identifiserbar bestanddel av malmforekomsten som denne tidligere fjerningen av 

overdekning betraktet som eiendel er tilknyttet, skal den innregnes i åpningsbalansen for opptjent egenkapital ved 

begynnelsen av den tidligste perioden som presenteres. 

Vedlegg B 

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller 

senere. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 

tidligere perioden. 

Endringer av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

B1  I vedlegg D skal D1 lyde: 

D1  Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak: 

a)  aksjebaserte betalingstransaksjoner (D2 og D3), 

 … 

m)  finansielle eiendeler eller immaterielle eiendeler som regnskapsføres i samsvar med IFRIC 12: 

«Tjenesteutsettingsordninger» (D22), 

n)  låneutgifter (D23). 

o)  overføringer av eiendeler fra kunder (D24). 

p)  opphør av finansielle forpliktelser med egenkapitalinstrumenter (D25), 

q)  alvorlig høyinflasjon (D26–D30), 

r)  felleskontrollerte ordninger (D31). 

s)  kostnader til fjerning av overdekning i et dagbrudd i produksjonsfasen (D32). 

B2  Etter D31 tilføyes ny overskrift og ny D32. 

 Kostnader til fjerning av overdekning i et dagbrudd i produksjonsfasen 

D32  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i A1-A4 i IFRIC 20: «Kostnader til fjerning av 

overdekning i et dagbrudd i produksjonsfasen». I nevnte nummer skal henvisninger til 

ikrafttredelsestidspunktet forstås som 1. juli 2013 eller begynnelsen av den første IFRS-

rapporteringsperioden, avhengig av hvilket tidspunkt som er senest. 

B3  Etter nr. 39L tilføyes nytt nr. 39M. 

39M  Ved IFRIC 20: «Kostnader til fjerning av overdekning i et dagbrudd i produksjonsfasen» ble D32 tilføyd og 

D1 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRIC 20. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1256/2012 

av 13. desember 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7 og internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 32(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 

tolkninger som forelå 15. oktober 2008. 

2) 16. desember 2011 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7: 

«Finansielle instrumenter — opplysninger: 

Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser» og av internasjonal regnskapsstandard 

(IAS) nr. 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon: 

Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser». Endringene av IFRS 7 har som mål å 

kreve at det framlegges ytterligere kvantitative 

opplysninger, slik at brukere bedre kan sammenligne og 

avstemme opplysningene i henhold til IFRS og de 

alminnelig anerkjente regnskapsprinsippene (GAAP) i 

De forente stater. IASB endret i tillegg IAS 32 for å gi 

ytterligere veiledning for å sikre en mer enhetlig 

anvendelse av standarden i praksis. 

3) Endringene av IFRS 7: «Finansielle instrumenter — 

opplysninger: Overføringer av finansielle eiendeler» ble 

vedtatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1205/2011 

av 22. november 2011 om endring av forordning (EF) 

nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 7(3) etter å ha blitt godkjent av Komiteen for 

regnskapsregulering i juni 2011. Opphevingen av nr. 13 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 

29.12.2012, s. 145, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 152/2013 av 15. juli 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg 

XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 72 av 19.12.2013, s. 28. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

(3) EUT L 305 av 23.11.2011, s. 16. 

i IFRS 7 ble imidlertid utelatt ved en feiltakelse. Denne 

utelatelsen bør rettes opp ved denne forordning. For at 

denne bestemmelsen skal være effektiv, bør den få 

anvendelse fra 1. juli 2011. Det er nødvendig å gi denne 

bestemmelsen tilbakevirkende kraft for å sikre de 

berørte utstedernes rettssikkerhet. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 

innenfor EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 7 og 

IAS 32 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse 

fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 

endringer: 

1)  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)  

nr. 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» endres 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2)  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32: «Finansielle 

instrumenter — presentasjon» endres i samsvar med 

endringene av IFRS 7 som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

3)  IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» endres 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

4)  Overskriften foran nr. 13 og nr. 13 i IFRS 7 oppheves i 

samsvar med endringene av IFRS 7: «Finansielle 

instrumenter — opplysninger: overføringer av finansielle 

eiendeler» som vedtatt ved forordning (EU) nr. 1205/2011.  

2017/EØS/62/33 
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Artikkel 2 

1.  Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

nr. 1 og 2 senest fra første dag i det regnskapsåret som 

begynner 1. januar 2013 eller senere. 

2.  Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

nr. 3 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 

1. januar 2014 eller senere. 

3.  Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

nr. 4 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 

1. juli 2011 eller senere. 

Artikkel 3 

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, 13. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 7 Endring av IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger: Nettopresentasjon av finansielle 

eiendeler og finansielle forpliktelser» 

IAS 32 Endring av IFRS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon: Nettopresentasjon av finansielle 

eiendeler og finansielle forpliktelser» 

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 

opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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Endringer av IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

Etter nr. 13 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 13A-13F. 

Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

13A  Opplysningene i nr. 13B–13E utfyller de andre opplysningskravene i denne IFRS og er påkrevd for alle 

innregnede finansielle instrumenter som nettopresenteres i samsvar med nr. 42 i IAS 32. Disse opplysningene 

får også anvendelse på innregnede finansielle instrumenter som er gjenstand for en håndhevbar 

nettooppgjørsordning eller lignende avtale, uansett om de nettopresenteres i samsvar med IAS 32 nr. 42. 

13B  Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av foretakets finansregnskap i stand til å evaluere 

virkningen eller den potensielle virkningen av avregningsordninger på foretakets finansielle stilling. Dette 

omfatter virkningen eller den potensielle virkningen av motregningsretter i tilknytning til foretakets 

innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser som faller inn under virkeområdet for 

nr. 13A. 

13C  For å oppfylle målsettingen i nr. 13B skal et foretak ved slutten av rapporteringsperioden gi følgende 

kvantitative opplysninger separat for innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser 

som faller inn under virkeområdet for nr. 13A: 

a)  bruttobeløpene for disse innregnede finansielle eiendelene og innregnede finansielle forpliktelsene,  

b)  de beløpene som nettopresenteres i samsvar med kriteriene i IAS 32 nr. 42 når nettobeløpene som 

presenteres i balanseoppstillingen, skal fastsettes,  

c)  nettobeløpene som presenteres i balanseoppstillingen,  

d)  de beløpene som er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende avtale, og som 

ikke på annen måte omfattes av nr. 13C b), herunder  

i)  beløp knyttet til innregnede finansielle instrumenter som ikke oppfyller enkelte av eller alle 

kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42, og  

ii)  beløp knyttet til finansiell sikkerhet (herunder sikkerhet i kontanter), og  

e)  nettobeløpet etter fradrag for beløpene i bokstav d) fra beløpene i bokstav c) ovenfor. 

 De opplysningene som dette nummer krever, skal presenteres i tabellform, separat for finansielle eiendeler og 

finansielle forpliktelser, med mindre en annen form er mer hensiktsmessig. 

13D  Det samlede beløpet som det opplyses om i samsvar med nr. 13C d) for et instrument, skal være begrenset til 

beløpet i nr. 13C c) for vedkommende instrument. 

13E  Et foretak skal beskrive i notene motregningsrettene knyttet til foretakets innregnede finansielle eiendeler og 

innregnede finansielle forpliktelser som er gjenstand for håndhevbare nettooppgjørsordninger og lignende 

avtaler, og som det gis opplysninger om i samsvar med nr. 13C d), herunder arten av slike retter. 

13F  Dersom de opplysningene som kreves av nr. 13B–13E blir gitt i flere enn én merknad til finansregnskapet, 

skal et foretak benytte krysshenvisninger mellom disse merknadene. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Nytt nr. 44R tilføyes. 

44R «Opplysninger: Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser» (endringer av IFRS 7), 

utstedt i desember 2011, tilføyde nr. IN9, 13A–13F og B40–B53. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2013 eller senere, samt på delårsperioder i disse 

årsregnskapsperiodene. Et foretak skal gi de opplysningene som kreves av disse endringene med 

tilbakevirkende kraft. 

Etter B39 innsettes nye overskrifter og ny B40–B53.  
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Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

(nr. 13A–13F) 

Virkeområde (nr. 13A) 

B40  Opplysningene i nr. 13B–13E kreves for alle innregnede finansielle instrumenter som motregnes i samsvar 

med IAS 32 nr. 42. I tillegg faller finansielle instrumenter inn under virkeområdet for opplysningskravene i 

nr. 13B–13E dersom de er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende avtale som 

omfatter lignende finansielle instrumenter og transaksjoner, uansett om de finansielle instrumentene blir 

nettopresentert i samsvar med IAS 32 nr. 42. 

B41  Tilsvarende avtaler som nevnt i nr. 13A og i B40, omfatter derivative klareringsavtaler («derivative clearing 

agreements»), overordnede generelle gjenkjøpsavtaler («global master repurchase agreements»), overordnede 

generelle verdipapirlåneavtaler («global master securities lending agreements») samt alle tilknyttede 

rettigheter til finansiell sikkerhet. Lignende finansielle instrumenter og transaksjoner som nevnt i B40, 

omfatter derivater, salgs- og gjenkjøpsavtaler, omvendte salgs- og gjenkjøpsavtaler samt verdipapirinnlåns- 

og verdipapirutlånsavtaler. Eksempler på finansielle instrumenter som ikke faller inn under virkeområdet for 

nr. 13A, er lån og kundeinnskudd i samme institusjon (med mindre de nettopresenteres i 

balanseoppstillingen) og finansielle instrumenter som bare er gjenstand for en sikkerhetsavtale. 

 Kvantitative opplysninger for innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser 

innenfor virkeområdet for nr. 13A (nr. 13C) 

B42  Finansielle instrumenter som det gis opplysninger om i samsvar med nr. 13C, kan være gjenstand for ulike 

målingskrav (for eksempel kan gjeld knyttet til en gjenkjøpsavtale måles til amortisert kostpris, mens et 

derivat vil måles til virkelig verdi). Et foretak skal inkludere instrumenter til deres innregnede beløp, og 

beskrive alle målingsdifferanser som følger av dette, i de tilknyttede opplysningene. 

 Opplysninger om bruttobeløp for innregnede finansielle eiendeler og innregnede finansielle forpliktelser 

innenfor virkeområdet for nr. 13A (nr. 13C a)) 

B43  De beløpene som kreves av nr. 13C a), er knyttet til innregnede finansielle instrumenter som blir 

nettopresentert i samsvar med IAS 32 nr. 42. De beløpene som kreves av nr. 13C a), er også knyttet til 

innregnede finansielle instrumenter som er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende 

avtale, uansett om de oppfyller kriteriene for nettopresentasjon. De opplysningene som kreves av nr. 13C a), 

er imidlertid ikke knyttet til noe beløp som er innregnet som en følge av sikkerhetsavtaler som ikke oppfyller 

kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42. I stedet skal det opplyses om slike beløp i samsvar med nr. 

13C d). 

 Opplysninger om beløpene som blir nettopresentert i samsvar med kriteriene i IAS 32 nr. 42 (nr. 13C b)) 

B44  Nr. 13C b) krever at foretak opplyser om de beløpene som nettopresenteres i samsvar med IAS 32 nr. 42 når 

foretaket skal fastsette nettobeløpene som presenteres i balanseoppstillingen. Det skal opplyses om beløpene 

for både de innregnede finansielle eiendelene og de innregnede finansielle forpliktelsene som er gjenstand for 

nettopresentasjon i henhold til den samme ordningen for både den finansielle eiendelen og den finansielle 

forpliktelsen. De beløpene som det opplyses om (for eksempel i en tabell), er imidlertid begrenset til de 

beløpene som er gjenstand for nettopresentasjon. Et foretak kan for eksempel ha en innregnet derivativ 

eiendel og en innregnet derivativ forpliktelse som oppfyller kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42. 

Dersom bruttobeløpet for den derivative eiendelen er større enn bruttobeløpet for den derivative forpliktelsen, 

skal tabellen med opplysninger om finansielle eiendeler inneholde hele beløpet for den derivative eiendelen (i 

samsvar med nr. 13C a)) og hele beløpet for den derivative forpliktelsen (i samsvar med nr. 13C b)). Men 

mens tabellen med opplysninger om finansielle forpliktelser skal omfatte hele beløpet for den derivative 

forpliktelsen (i samsvar med nr. 13C a)), skal den bare inneholde beløpet for den derivative eiendelen (i 

samsvar med nr. 13C b)) som er lik beløpet for den derivative forpliktelsen. 

 Opplysninger om nettobeløpene som presenteres i balanseoppstillingen (nr. 13C c)) 

B45  Dersom et foretak har instrumenter som faller inn under virkeområdet for disse opplysningene (som angitt i 

nr. 13A), men som ikke oppfyller kriteriene for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42, vil de beløpene som det 

skal opplyses om i henhold til nr. 13C c), være lik de beløpene som det skal opplyses om i henhold til nr. 13C 

a). 

B46  De beløpene som det skal opplyses om i henhold til nr. 13C c), må avstemmes til beløpene for den enkelte 

posten som presenteres i balanseoppstillingen. Dersom et foretak for eksempel bestemmer at sammenslåing 

eller 
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utskilling av individuelle beløp i postene i balanseoppstillingen gir mer relevante opplysninger, skal foretaket 

avstemme de sammenslåtte eller utskilte beløpene som det opplyses om i nr. 13C c), tilbake til de individuelle 

beløpene i postene som presenteres i balanseoppstillingen. 

 Opplysninger om de beløpene som er gjenstand for en håndhevbar nettooppgjørsordning eller lignende 

avtale, og som ikke på annen måte omfattes av nr. 13C b) (nr. 13C d))  

B47  Nr. 13C d) krever at foretak opplyser om de beløpene som er gjenstand for en håndhevbar 

nettooppgjørsordning eller lignende avtale, og som ikke på annen måte omfattes av nr. 13C b). Nr. 13C d) i) 

viser til beløp knyttet til innregnede finansielle instrumenter som ikke oppfyller enkelte av eller alle kriteriene 

for nettopresentasjon i IAS 32 nr. 42 (for eksempel løpende motregningsretter som ikke oppfyller kriteriet i 

IAS 32 nr. 42 b), eller betingede motregningsretter som bare kan håndheves og utøves i tilfelle av mislighold, 

eller bare i tilfelle av insolvens eller konkurs hos noen av motpartene). 

B48  Nr. 13C d) ii) viser til beløp knyttet til finansiell sikkerhet, herunder sikkerhet i kontanter, som både er 

mottatt og stilt som sikkerhet. Et foretak skal opplyse om den virkelige verdien av disse finansielle 

instrumentene som er stilt eller mottatt som sikkerhet. De beløpene som det opplyses om i samsvar med nr. 

13C d) ii), bør være knyttet til den faktiske sikkerheten som er mottatt eller stilt, og ikke til eventuell gjeld 

eller eventuelle fordringer innregnet for å levere eller få tilbake slik sikkerhet. 

 Begrensninger i de beløpene som det opplyses om i nr. 13C d) (nr. 13D) 

B49  Et foretak skal, når det opplyser om beløp i samsvar med nr. 13C d), ta hensyn til virkningene av for høy 

sikkerhetsstillelse for det finansielle instrumentet. For å gjøre dette må foretaket først trekke beløpene som 

det er opplyst om i samsvar med nr. 13C d) i), fra beløpet som det er opplyst om i samsvar med nr. 13C c). 

Foretaket skal deretter begrense de beløpene som det er opplyst om i samsvar med nr. 13C d) ii), til det 

gjenværende beløpet i nr. 13C c) for det tilknyttede finansielle instrumentet. Dersom det imidlertid foreligger 

rettigheter til sikkerhet som kan håndheves, og som omfatter flere finansielle instrumenter, kan slike 

rettigheter inkluderes i de opplysningene som gis i samsvar med nr. 13D. 

 Beskrivelse av motregningsrettene som er gjenstand for håndhevbare nettooppgjørsordninger, samt lignende 

avtaler (nr. 13E) 

B50  Et foretak skal beskrive de ulike typene av motregningsretter og lignende ordninger som det opplyses om i 

samsvar med nr. 13C d), herunder arten av slike retter. Et foretak skal for eksempel beskrive sine betingede 

rettigheter. For instrumenter som er gjenstand for motregningsretter, og som ikke er betinget av en framtidig 

hendelse, men som ikke oppfyller de gjenværende kriteriene i IAS 32 nr. 42, skal foretaket beskrive 

grunnen(e) til at kriteriene ikke er oppfylt. For all finansiell sikkerhet som er mottatt eller stilt, skal foretaket 

beskrive vilkårene i sikkerhetsavtalen (for eksempel når sikkerheten er begrenset). 

 Opplysninger etter type av finansielt instrument eller etter motpart 

B51  De kvantitative opplysningene som kreves av nr. 13C a)–e), kan grupperes etter type av finansielt instrument 

eller transaksjon (for eksempel derivater, gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler eller 

verdipapirinnlåns- og verdipapirutlånsavtaler). 

B52  Alternativt kan et foretak gruppere de kvantitative opplysningene som kreves av nr. 13C a)–c) etter type av 

finansielt instrument, og de kvantitative opplysningene som kreves av nr. 13C c)–e) etter motpart. Dersom et 

foretak gir de påkrevde opplysningene etter motpart, kreves det ikke at foretaket identifiserer motpartene ved 

navn. En betegnelse på motparter (motpart A, motpart B, motpart C osv.) skal imidlertid være konsekvent fra 

år til år for de årene som presenteres, slik at sammenlignbarheten opprettholdes. Kvalitative opplysninger skal 

vurderes slik at ytterligere informasjon kan gis om typene av motparter. Når opplysninger om beløpene i nr. 

13C c)–e) blir gitt etter motpart, skal beløp som er individuelt betydelige når det gjelder de samlede beløpene 

for alle motpartene, opplyses om separat, og de gjenværende individuelt ubetydelige beløpene for motparter 

skal slås sammen til én post. 

 Annet 

B53  De særlige opplysningene som kreves av nr. 13C–13E, er minstekrav. For å oppfylle målsettingen i nr. 13B 

kan et foretak måtte supplere opplysningene med ytterligere (kvalitative) opplysninger, avhengig av vilkårene 

i de håndhevbare nettooppgjørsordningene og lignende avtaler, herunder arten av motregningsretter samt 

deres virkning eller potensielle virkning på foretakets finansielle stilling. 
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Vedlegg 

Endring av IAS 32: «Finansielle instrumenter - presentasjon» 

Nr. 43 endres. 

43  Denne standard krever presentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser på nettogrunnlag når 

dette gjenspeiler foretakets forventede framtidige kontantstrømmer ved oppgjør av to eller flere separate 

finansielle instrumenter. Når et foretak har rett til å motta eller betale et enkelt nettobeløp og har til hensikt å 

gjøre dette, har foretaket faktisk bare én enkel finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse. Under andre 

omstendigheter presenteres finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser separat i samsvar med deres 

respektive kjennetegn som foretakets ressurser eller plikter. Et foretak skal gi de opplysningene som kreves i 

nr. 13B–13E i IFRS 7 for innregnede finansielle instrumenter som faller inn under virkeområdet for IFRS 7 

nr. 13A. 

Motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

Endringer av IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Nytt nr. 97L tilføyes. 

97L Ved Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (endringer av IAS 32), utstedt i 

desember 2011, ble AG38 opphevet og AG38A–AG38F tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. Et foretak skal anvende disse 

endringene med tilbakevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene fra et tidligere tidspunkt, skal det opplyse om dette og dessuten gi de opplysningene som kreves 

av Opplysninger — nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (endringer av IFRS 

7), utstedt i desember 2011. 

Veiledning i anvendelse 

Umiddelbart etter overskriften «Nettopresentasjon av en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse» (nr. 42–50) 

oppheves AG38. Nye overskrifter og AG38A–AG38F tilføyes. 

 Kriteriet om at et foretak «for inneværende har en juridisk håndhevbar rett til å motregne de 

innregnede beløpene» (nr. 42 a)) 

AG38A  En rett til å motregne kan være tilgjengelig for inneværende, eller den kan være betinget av en framtidig 

hendelse (for eksempel kan retten utløses av eller bare utøves ved en framtidig hendelse, så som mislighold, 

insolvens eller konkurs hos en av motpartene). Selv om retten til å motregne ikke er betinget av en framtidig 

hendelse, kan det være at den bare er juridisk håndhevbar under normal virksomhet, eller i tilfelle av 

mislighold, eller i tilfelle av insolvens eller konkurs, hos en av eller alle motpartene. 

AG38B  For å oppfylle kriteriet i nr. 42 a) skal et foretak for inneværende ha en juridisk håndhevbar rett til å 

motregne. Dette betyr at retten til å motregne 

a)  ikke må være betinget av en framtidig hendelse, og  

b)  må være juridisk håndhevbar under alle følgende omstendigheter: 

i)  under normal virksomhet,  

ii)  i tilfelle av mislighold, og  

iii)  i tilfelle av insolvens eller konkurs. 

 hos foretaket og alle motpartene. 

AG38C  Arten og omfanget av retten til å motregne, herunder eventuelle vilkår knyttet til utøvelsen av denne og om 

den vil bestå i tilfelle av mislighold eller insolvens eller konkurs, kan variere fra en jurisdiksjon til en annen. 

Følgelig kan det ikke forutsettes at retten til å motregne automatisk er tilgjengelig utenfor normal virksomhet. 

For eksempel kan lovgivningen om konkurs eller insolvens i en jurisdiksjon under enkelte omstendigheter 

forby, eller begrense, rettigheten til motregning i tilfelle av konkurs eller insolvens.  
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AG38D  Lovgivningen som kommer til anvendelse på forholdene mellom partene (for eksempel 

kontraktsbestemmelser, de lover og forskrifter som regulerer kontrakten eller lovgivningen om mislighold, 

insolvens eller konkurs som får anvendelse på partene) må tas i betraktning for å kunne slå fast om rettigheten 

til å motregne er håndhevbar under normal virksomhet, i tilfelle av mislighold og i tilfelle av insolvens eller 

konkurs, hos foretaket og alle motpartene (som angitt i AG38B b)). 

 Kriteriet om at et foretak «har til hensikt enten å gjøre opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen 

og gjøre opp forpliktelsen under ett» (nr. 42 b)). 

AG38E  For å oppfylle kriteriet i nr. 42 b) må et foretak ha til hensikt enten å gjøre opp på nettogrunnlag eller å 

realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Selv om foretaket kan ha en rett til å gjøre opp på 

nettgrunnlag, kan det likevel realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen separat. 

AG38F  Dersom et foretak kan gjøre opp beløp på en slik måte at utfallet faktisk er det samme som et nettooppgjør, 

vil foretaket oppfylle kriteriet om nettooppgjør i nr. 42 b). Dette vil være tilfellet dersom, og bare dersom, 

ordningen for bruttooppgjør har egenskaper som eliminerer eller fører til ubetydelig kreditt- og 

likviditetsrisiko, og som vil behandle fordringer og gjeld i en enkelt oppgjørsprosess eller oppgjørssyklus. Et 

bruttooppgjør som innehar alle følgende egenskaper, vil for eksempel oppfylle kriteriet om nettooppgjør i nr. 

42 b): 

a)  finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser med rett til motregning blir lagt fram på samme 

tidspunkt for behandling,  

b)  når de finansielle eiendelene og de finansielle forpliktelsene blir lagt fram for behandling, er partene 

forpliktet til å oppfylle oppgjørsplikten,  

c)  det er ikke noe potensial for at de kontantstrømmene som oppstår av eiendelene og forpliktelsene, vil 

bli endret når de først er framlagt for behandling (med mindre behandlingen mislykkes — se bokstav d) 

nedenfor),  

d)  eiendeler og forpliktelser som er stilt som sikkerhet for verdipapir, vil bli gjort opp ved en 

verdipapiroverføring eller en lignende ordning (for eksempel levering mot betaling), slik at dersom 

overføringen av verdipapir mislykkes, vil behandlingen av den tilknyttede fordringen eller gjelden som 

verdipapirene er sikkerhet for, også mislykkes (og omvendt),  

e)  alle transaksjoner som mislykkes som skissert i bokstav d), vil bli lagt fram for behandling igjen inntil 

de er gjort opp,  

f)  oppgjøret blir utført gjennom den samme oppgjørsinstitusjonen (for eksempel en oppgjørsbank, en 

sentralbank eller en sentralbanks verdipapirdepot), og  

g)  en intradagskreditt er på plass som vil gi tilstrekkelig kassakreditt, slik at behandlingen av betalinger på 

oppgjørstidspunktet for hver av partene er mulig, og det er så godt som sikkert at intradagskreditten vil 

bli betalt dersom den kreves inn. 

 ____________  
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